
E-mail para contato: catiaboulhosa@gmail.com IES: ESTÁCIO SÃO PAULO

Autor(es): Catia Boulhosa Black; Claudius Bezerra Gomes Waddington

Palavra(s) Chave(s): terceira idade; plasticidade cerebral; memória; aprendizagem de inglês

Título: ENSINO DE INGLÊS COMO SEGUNDA LÍNGUA COMO ESTRATÉGIA DE PRESERVAÇÃO E ATIVAÇÃO DA MEMÓRIA PARA 
PESSOAS DE TERCEIRA IDADE

Curso: Letras

Licenciaturas

RESUMO

O número de idosos cresceu nos últimos anos e associa-se ao envelhecimento certo grau de declínio funcional, especialmente em relação a 
habilidades cognitivas que exigem maior flexibilidade e velocidade no processamento da informação. Estudos relacionam o processo de 
envelhecimento com problemas de memória. Assim, entender as possíveis perdas e os possíveis ganhos é necessário para haver o 
desenvolvimento de atividades adequadamente direcionadas para idosos, inclusive no ensino de idiomas. O objetivo dessa pesquisa é averiguar, 
através da revisão de literatura, a possibilidade de preservar ou melhorar a memória de idosos através da aprendizagem do inglês como segunda 
língua. Antigamente acreditava-se que ao longo dos anos o cérebro humano somente produzia um número limitado de neurônios e que estes iam 
se degenerando ou morrendo ao longo da vida adulta, sem a possibilidade de se recuperarem. Atualmente, sabemos da existência da plasticidade 
cerebral, que pode ser explicada como a capacidade que o humano tem de produzir novos neurônios, novas ligações neuronais com novos 
caminhos e novas sinapses. Essas conexões neuronais no cérebro humano se reorganizam segundo as necessidades ao decorrer de toda a nossa 
vida e a melhor maneira de manter a memória saudável por mais tempo é através do estímulo dela, o que é possível devido à plasticidade 
cerebral. A literatura desmistifica a ideia de que seria impossível aprender um novo idioma na terceira idade, ainda que tenhamos que levar em 
conta as diferenças dos processos de aprendizagens entre crianças e idosos. Os idosos aprendem de forma diferente, seguindo seu ritmo de vida, 
tempo e interesse. O inglês apresenta-se como uma escolha adequada de segundo idioma, já que é muito difundido na cultura dos brasileiros. 
Um grande número de brasileiros tem contato cotidiano com a língua inglesa, mesmo sem ter seu domínio. Este contato comumente acontece 
através de filmes, músicas, séries, programas de televisão, entre outros. Os programas de treino cognitivo com idosos têm o objetivo de 
fortalecer os sistemas de memórias, através da utilização de algumas técnicas de treinamento de memória que possibilitam que o material 
recebido na fase de recepção seja mais bem codificado e armazenado para quando for necessária sua utilização. Deve-se levar em conta que os 
treinos podem ser realizados utilizando-se somente uma técnica ou utilizando-se mais de uma técnica ao mesmo tempo As técnicas mais 
utilizadas nas pesquisas sobre treino de memória de idosos são: imagem mental; categorização; método dos lugares; associação e elaboração; 
repetição e; primeiras letras. O detalhamento de cada uma das técnicas mencionadas evidencia as possibilidades do uso das mesmas no processo 
de aprendizagem do inglês nas escolas de inglês ou por professores particulares. As estratégias pedagógicas utilizadas pelos professores foram 
separadas em três grupos: aquisição de vocabulário; conceitos e regras gramaticais e; utilização geral do inglês. Verificou-se que em todas essas 
estratégias utilizadas é possível fazer uso de mais de uma técnica de treino de memória, e que essas técnicas são bastante comuns em sala de 
aula. Verificou-se, portanto, que os treinos de memória e o ensino de inglês estão conectados. Inúmeros treinos de memórias podem ser 
encontrados no processo de aprendizagem do inglês, permitindo a conclusão que a aprendizagem da língua inglesa como segunda língua pode 
sim se apresentar como uma possibilidade viável de preservação ou melhora da memória de pessoas da terceira idade.
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