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Este artigo tem por objetivo descrever e refletir sobre o projeto 

intergeracional denominado Speaking Exchange, que ocorre 

entre idosos dos Estados Unidos e Canadá e alunos, em sua 

maioria adolescentes, do Brasil. As sessões de conversação 

em inglês, que ocorrem em uma plataforma especialmente 

criada para esse fim, foram inicialmente desenhadas para que 

os alunos tivessem mais oportunidade de praticar a segunda 

língua que estão aprendendo em uma escola de idiomas. 

A expectativa inicial, no entanto, foi superada de forma 

exponencial, pois, além dos ganhos linguísticos, as janelas 

de aprendizagem com relação a preconceito, tolerância e 

questões culturais se abriram de tal forma que fizeram com 

que o projeto se mantenha em pleno funcionamento há quatro 

anos e que cada vez mais seja reconhecido, tanto pelos 

participantes quanto pelos coordenadores das escolas, como 

um projeto que tem resultados positivos. A intenção aqui é 

rever as representações de idosos e adolescentes, discutir 

alguns preconceitos relacionados à terceira idade e à própria 

juventude, analisar ganhos do projeto e questões linguísticas 

e afetivas.
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INTRODUÇÃO

O que poderia unir adolescentes brasileiros e idosos americanos e 
canadenses na faixa dos 80 anos? Qual seria a força motriz de um projeto 
desenhado para expandir o contato entre alunos que estão aprendendo a 
Língua Inglesa no Brasil e idosos que residem em centros comunitários 
nos Estados Unidos e Canadá?

O projeto nasceu tendo como objeto principal as questões linguísticas, ou 
seja, oferecer mais oportunidades de aprendizagem para os alunos durante 
o curso avançado realizado em uma franquia de escolas de idiomas. Na 
elaboração do projeto, delimitou-se o escopo intergeracional, ou seja, esse 
teria como objetivo aproximar gerações tão diferentes como uma forma de 
questionar preconceitos. De acordo com Carvalho (2012), 

Os projetos intergeracionais surgem como uma resposta à 
discriminação relativa ao processo de envelhecimento, apresentando-
se como uma proposta socioeducativa que viabiliza uma sociedade 
para todas as idades, evitando a discriminação, exclusão e a formação 
de guetos geracionais, levando à construção de uma sociedade em que 
todas as gerações contribuam para uma cultura solidária. (CARVALHO 
2012: 87)

Em 2014, o Speaking Exchange teve grande repercussão na mídia 
nacional e internacional e obteve, inclusive, o prêmio Leão de Ouro do 
Festival de Cannes. 

Passada a fase piloto do projeto percebeu-se que, com o decorrer das 
sessões de conversação em inglês, gradualmente, as questões afetivas 
e culturais se sobrepuseram às linguísticas. Os alunos, por exemplo, 
começaram a questionar seus próprios julgamentos com relação a 
pessoas idosas. Certas representações como a de que os idosos 
eram pessoas das quais deveriam ter pena ou que eram pessoas 
que não tinham nada de muito interessante a dizer foram, em parte, 
desmistificadas. Os residentes desses centros, por outro lado, tiveram 
a chance de conhecer mais sobre outra cultura, se ocuparam mais e 
puderam também aprender com esses jovens. Em várias ocasiões, os 
adolescentes foram elogiados por sua desenvoltura durante as sessões. 
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Com base na nossa experiência como coordenadoras desse projeto, 
pretendemos tratar neste artigo dos objetivos linguísticos, afetivos e 
culturais do programa, abordando questões de percepção de aprendizagem 
e relações intergeracionais. O texto será organizado da seguinte forma: 
na próxima seção, traremos uma descrição breve da logística das 
sessões semanais de conversa em inglês e do aplicativo especialmente 
desenvolvido para esse fim. A seguir, destacaremos as questões da 
superação dos rótulos que são criados para os idosos e, na sequência, 
a seção traz algumas representações possíveis de jovens e idosos na 
sociedade atual. Outra seção é dedicada à percepção de aprendizagem 
e algumas estratégias que podem ser usadas para que o aluno apresente 
uma produção oral adequada ao estágio do curso que está fazendo. E, 
por fim, discorremos sobre questões afetivas, culturais e linguísticas do 
projeto. 

FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA

O programa Speaking Exchange utiliza um aplicativo que possibilita que 
idosos nos Estados Unidos e no Canadá e alunos no Brasil consigam 
conversar em inglês sobre assuntos diversos. As sessões têm duração de 
11 minutos e são registradas por vídeo. Cada escola participante recebe um 
convite para a sessão do escritório central do franqueador que a monitora.

Um dos critérios para a participação do aluno é que ele tenha nível 
avançado de inglês e possa participar no horário estipulado. Todos os 
integrantes são cadastrados, o que permite um controle via relatórios do 
número de participantes, estágio e escola em que estudam. Até hoje, em 
três anos de funcionamento, já foram realizadas mais de duas mil sessões 
com 700 alunos.

Para que a conversa aconteça, alguns temas são sugeridos pelo próprio 
aplicativo, mas os participantes são livres para escolherem o que desejam 
falar. A gama de assuntos pode variar desde perguntas sobre a família até 
as atividades dos idosos nos centros ou as dificuldades que os alunos 
estão tendo na escola. Uma conversa emblemática que temos como 
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exemplo foi quando uma aluna comentou que estava com dificuldade em 
matemática e, coincidentemente, o idoso que participava da sessão havia 
sido professor desta matéria. Eles fizeram mais de uma sessão e a aluna deu 
um depoimento dizendo que tirou boa nota na prova depois da conversa. 
Outro aluno que gostava de assuntos internacionais emplacou um diálogo 
sobre política porque o senhor americano estava acompanhando na época 
o processo de impeachment da presidente brasileira Dilma Rousseff. Assim 
é o Speaking Exchange, um projeto que extrapola as questões de língua e 
cria vínculos, mesmo que sejam temporários, entre os participantes.

Além de sugestões de assuntos, o aplicativo dispõe de uma parte 
administrativa que possibilita a geração de relatórios e controles, também 
é possível nessa parte administrativa revisitar as conversas que ficam 
gravadas. Futuramente, o projeto prevê que esses vídeos sejam avaliados 
pelos professores dos alunos das escolas participantes. Com esse insumo 
extra, os professores podem dar um feedback mais abrangente para que 
os alunos possam obter melhores resultados de aprendizagem.

Com base em alguns desses vídeos, vamos tecer a análise deste presente 
artigo. Escolhemos dez vídeos de forma aleatória para ilustrar algumas 
questões que apresentaremos ao longo do texto. Ao analisarmos os 
vídeos, surgiram vários questionamentos a respeito dos conceitos sobre a 
terceira idade e como as gerações podem interagir.

A SUPERAÇÃO DE RÓTULOS PARA DESCREVER O IDOSO E 
SEU PAPEL NA SOCIEDADE

Como os idosos são descritos na sociedade atual? Existem várias 
expressões para definir o processo de envelhecimento e suas 
representações, como “melhor idade”, “terceira idade”, “velhice” e tantas 
outras. Como se criam as imagens de pessoas que geralmente não estão 
mais na linha de produção do capital e que muitas vezes se sentem 
isoladas, pois não estão mais à frente de certas instituições e recebem 
menos estímulos ou desafios que contribuem para formar sua maneira de 
pensar, se expressar e sentir? (BOTH, 2000).
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Assim como os conceitos de infância e adolescência foram criados em 
algum momento histórico-social, nos perguntamos quando e como surgiu 
o conceito da velhice. Segundo Fischer (1977):

Há muitas indicações de que uma nova consciência da “velhice”, 
juntamente com definições institucionais e o reconhecimento da 
sociedade, emergiu na última parte do século 19 e começo do século 
20. A convergência de um crescente volume de literatura sobre 
geriatria, a proliferação de estereótipos negativos sobre a velhice e 
o estabelecimento de uma aposentadoria compulsória representam 
os primeiros movimentos na direção de uma formulação pública e 
institucional da velhice como um distinto estágio da vida.1 (FISCHER, 
1977 apud HAREVEN 1995: 19)

O surgimento desse conceito de velhice como um fenômeno cultural, 
biológico e social pode ser melhor entendido se contextualizado a outros 
estágios da vida. Se analisarmos como as crianças e os adolescentes 
numa determinada sociedade são tratados, poderemos ter indícios de 
como a fase adulta é percebida na sociedade. Reciprocamente, o papel e 
a posição dos adultos e dos idosos estão relacionados com o tratamento 
dado a crianças e jovens.

Há inúmeras explicações para o isolamento e, em muitos casos, sofrimento 
dos idosos. São elas: o impacto da urbanização e industrialização, as 
mudanças demográficas, que ocorreram por causa do aumento de 
expectativa de vida na infância e na fase de jovem adulto, e o prolongamento 
da idade mais madura por causa do avanço da medicina.

Os diferentes rótulos tentam traduzir como o processo de envelhecimento 
é visto e como a situação econômica e a jornada na vida de cada idoso 
podem influenciar seu status e suas atividades na sociedade de um modo 
geral. Birman (1995 apud MANZARO 2014: 1) traz à luz alguns conceitos 
sobre essa fase da vida:

Velho na percepção dos “envelhecidos” das camadas médias e 
superiores está associada à pobreza, à dependência e à incapacidade, o 
que implica que o velho é sempre o outro. Já a noção de “terceira idade” 
torna-se sinônimo dos “jovens velhos”, os aposentados dinâmicos 

1 Tradução livre das autoras.
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que se inserem em atividades sociais, culturais e esportivas. Idoso, 
por sua vez, é a designação dos “velhos respeitados”. A expressão 
“idoso” designa uma categoria social, no sentido de uma corporação, 
o que implica o desaparecimento do sujeito, sua história pessoal e 
suas particularidades. Além disso, uma vez que é considerado apenas 
como categoria social “o idoso” é alguém que existiu no passado, que 
realizou o seu percurso psicossocial e que apenas espera o momento 
fatídico para sair inteiramente da cena do mundo. (BIRMAN 1995: 23 
apud MANZARO, 2014: 1)

O projeto Speaking Exchange tem mostrado que muitos desses rótulos 
que generalizam e que são pouco questionados podem ser desmistificados 
pelos jovens participantes, pelos coordenadores das escolas e também 
pelas próprias coordenadoras do projeto. O objetivo maior do programa 
tem sido aproximar gerações e proporcionar novos olhares sobre modos e 
etapas de vida diferentes. De acordo com Magalhães (2000),

aproximar gerações é objetivo do trabalho social que busca quebrar 
barreiras geracionais, eliminar preconceitos e vencer discriminações 
E para a efetivação da intergeracionalidade é necessário retomar o 
senso de coletividade e solidariedade, ultrapassando o individualismo 
predominante na sociedade contemporânea neoliberal. (MAGALHÃES, 
2000 apud CARVALHO, 2012: 2)

Há uma preocupação genuína de ambas as partes do Speaking Exchange 
para que haja sempre respeito e solidariedade. Quando, por exemplo, a 
conexão de um dos alunos cai ou há outro tipo de problema tecnológico, o 
coordenador de um dos centros nos Estados Unidos nos chama no Skype 
para ver se não podemos tentar uma nova conexão. Ele se preocupa com o 
fato de que o aluno possa se frustrar por não ter realizado a sessão. Já os 
adolescentes demonstram, em sua maioria, muito respeito até mesmo na 
hora de tomar o turno nas conversas. Em alguns centros, temos idosos que 
já estão perto dos 90 anos e que, às vezes, têm dificuldade para ouvir, mas 
sempre percebemos uma atenção por parte do estudante para repetir com 
cuidado. O projeto oferece a oportunidade para as pessoas trabalharem 
mais o senso de coletividade e para pensarmos como estamos convivendo 
com o outro na sociedade atual.
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REPRESENTAÇÃO DO IDOSO E DO ADOLESCENTE E O 
PROCESSO DE DESMISTIFICAÇÃO

Muitos dos estudos sobre envelhecimento concentram-se na decadência 
física e nos resultados dessas marcas do tempo, mas todas essas imagens 
são construtos sociais. Vemos o que a sociedade determina como 
comportamento “típico” de uma pessoa na terceira idade. As práticas 
sociais são determinantes para fomentar ou desestimular, por exemplo, se 
um senhor de 80 anos será ativo em termos de ideias, esportes, trabalho 
ou relacionamentos. Os idosos podem desafiar o estereótipo de que eles 
não têm muito a contribuir para a sociedade e de que muitas vezes o 
isolamento em que vivem (principalmente nos asilos no Brasil) não deve 
ser visto como algo natural ou como parte da vida:

Aging and old age are certainly real, but they do not exist in some 
natural realm, independently of the ideals, images and social 
practices that conceptualise and represent them. (COLE, 1992 apud 
FEARTHERSTONE & WERNICK, 1995: 30)

O projeto Speaking Exchange pode ser classificado como uma atividade 
intergeracional que traz contribuições e aprendizagens para ambos os 
lados. Não podemos pensar em uma forma tradicional na qual somente 
a pessoa mais velha é a que sabe mais e a que ensina. Acreditamos que 
o projeto seja uma oportunidade de incentivar trocas genuínas das quais 
tanto jovens como idosos possam se beneficiar. Carvalho (2012) resume 
abaixo esse movimento de troca de saberes: 

Essa renovação e transformação ocorrem reciprocamente num 
movimento constante de construção e desconstrução. Dessa forma, 
as atividades intergeracionais proporcionam um espaço em que as 
diferentes gerações, respeitando as diferenças, criam uma história em 
comum, a partir de sabedorias de cada integrante do grupo, respeitando 
as diversidades e o conhecimento de cada um. (CARVALHO, 2012: 86)

Um participante do projeto dos Estados Unidos foi entrevistado e corrobora 
que a aprendizagem pode ocorrer de ambos os lados: “I was excited about 
the news of a Speaking Exchange that would enable us to talk to students 
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in another country and to be able to see the person I would be talking with. 
Such a wonderful experience to learn about students from another country 
and be able to ask questions about their customs and family life plus their 
educational experiences.”.

Assim como a representação do idoso, a representação do adolescente 
também pode ser estereotipada. Tidos como pessoas emocionalmente 
instáveis, imediatistas e hiperativas, costuma-se dizer que são os “donos 
da verdade”, falam muito e ouvem pouco. Mas será?

Durante as sessões do programa Speaking Exchange esses jovens se 
mostraram dispostos a falar menos, ouvir mais e, contrariamente ao senso 
comum, se revelaram empolgados e solícitos a aprender com uma pessoa, 
que em muitos casos é 60 anos mais velha. Nesse quesito, com base na 
análise dos vídeos, pode-se dizer que um mito foi posto por terra.

Para ilustrar também a representação dos alunos que participam do 
programa, entrevistamos alguns adolescentes e perguntamos como eles 
se sentiam fazendo o Speaking Exchange. Algumas respostas foram: “I’m 
very excited to have done that, I could practice English and learn more 
about their culture, their family.”; “I talked with Carol, I loved her and I’d 
love to talk to Carol again.”; “Me senti muito bem por aprender mais inglês 
fazendo uma coisa que faz bem pra mim e para outra pessoa.”.

Aquele aluno que antes se sentia inseguro em relação à língua-alvo passa 
agora a se sentir mais seguro com o que aprendeu em sala de aula, como 
fala uma participante em uma das entrevistas: “Foi importante para mim o 
Speaking Exchange porque eu tinha muito medo de falar inglês e achava 
que não conseguiria entender, mas não, eu consegui me comunicar e 
entender uma pessoa americana.”.

Nessa fase da vida em que acontecem muitas mudanças, tanto físicas 
quanto emocionais e sociais, as inseguranças, os desafios e a ansiedade 
permeiam a vida dos adolescentes. O projeto pode funcionar como um 
mecanismo tanto para trazer mais confiança em relação às habilidades 
linguísticas e de socialização como para ajudá-los a reforçar atitudes 
éticas fundamentais em sociedade, como respeito e tolerância. O 
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programa também é uma oportunidade para desconstruir a imagem de 
que na sociedade contemporânea, onde a velocidade da informação é 
absurdamente rápida e é impossível para o adolescente processar tudo o 
que lê ou ouve, a noção do efêmero pode torná-lo cidadão com opiniões 
rasas. Ou, ainda, o estereótipo de que adolescentes são essencialmente 
egoístas e não se importam com os mais velhos.

Agora que apresentamos alguns conceitos sobre envelhecimento e 
suas classificações para designar pessoas que já passaram dos 60 ou 
65 anos, representações de adolescentes e alguns ganhos iniciais do 
projeto Speaking Exchange para ambos os lados, vamos tecer algumas 
considerações sobre a aprendizagem de língua dos alunos participantes.

PERCEPÇÃO E ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM  

Depois de muitos anos estudando uma língua, se não forem constantemente 
desafiados, os alunos podem sentir que estagnaram no seu processo 
de aprendizagem. Richards (2008) cita essa fase como sendo um platô 
ou como menciona Thornbury (em vídeo de 2014), é como se o aluno 
“batesse no teto”2, pois o mesmo já consegue se comunicar, mas não vê 
que ainda pode chegar a um nível de inglês mais avançado.

Há diversas maneiras de trazer para a rotina da sala de aula o que é 
chamado de accountability, ou seja, o aluno perceber seus resultados de 
aprendizagem, de compreender que consegue resolver situações na língua 
estrangeira que antes não conseguia. Além de trabalhar accountability, 
podemos pensar em outros pontos que podem fazer com que o estudante 
desenvolva uma maior fluência na língua que está aprendendo. As 
estratégias de aprendizagem amplamente pesquisadas em diversas 
obras (O’MALLEY & CHAMOT, 1990), (OXFORD, 1990) e (FAERCH & 
KASPER,1986) podem ser entendidas como ações, pensamentos e 
comportamentos conscientes que os alunos utilizam para facilitar as 
tarefas de aprendizagem e personalizar o processo de estudo da língua. 

2 Tradução livre das autoras. Original: “reached a kind of ceiling”.
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Para esse trabalho, não foi possível cruzar observações das aulas dos 
alunos participantes com as sessões realizadas, então, podemos apenas 
inferir que as estratégias de ensino e atividades que podem promover a 
percepção de aprendizagem não têm sido fortemente exploradas durante 
as aulas, pois vemos isso claramente em alguns vídeos das sessões.

Para entender mais sobre essa questão, trazemos uma parte da descrição 
de Kumaravadivelu (2006) sobre macroestratégias e tentamos traçar um 
paralelo entre o uso de algumas delas e o output dos alunos.

Kumaravadivelu (2006: 201) cita dez macroestratégias que servem como 
uma espécie de guia para o professor adotar procedimentos que possam 
contribuir para o desenvolvimento do aluno. São elas:

1. Maximizar oportunidades de aprendizagem;

2. Facilitar negociações de interação;

3. Minimizar desencontros de percepção (entre professor e aluno);

4. Ativar a intuição heurística;

5. Promover conscientização linguística;

6. Contextualizar insumo linguístico;

7. Integrar habilidades linguísticas;

8. Promover autonomia do aluno;

9. Garantir relevância social;

10. Promover conscientização cultural.

Na primeira macroestratégia, Maximizar oportunidade de aprendizagem, 
os professores são vistos como criadores de oportunidades de 
aprendizagem e também como aqueles que utilizam as oportunidades 
criadas pelos alunos. Os docentes precisam ficar atentos às dificuldades, 
curiosidades ou sugestões dadas pelos alunos e, se preciso, modificar seu 
plano de aula.

Já em Facilitar negociações de interação, o autor defende que o que faz 
o aluno ir além do seu status atual de habilidades de recepção e expressão 
são as oportunidades para modificar e reestruturar sua interação com seus 

E&C_Vol9_2018_miolo.indd   302 12/09/2018   17:15



303

interlocutores até que um verdadeiro diálogo seja possível. O momento de 
produção da língua seria o momento em que o aluno é forçado a prestar 
mais atenção à forma e significado e aos outros meios de comunicação. 
Com base nos dados coletados do programa Speaking Exchange, 
podemos ver exemplos dessa macroestratégia sendo utilizados pelos 
alunos, o que nos leva a crer que tal estratégia pode ter sido trabalhada ao 
longo do curso de inglês. O exemplo inverso também pode ser encontrado, 
quando a conversa fica truncada porque os alunos não conseguem 
negociar significados. Um exemplo visto nos vídeos analisados é quando 
os alunos não entendem, por exemplo, o vocabulário relacionado com os 
anos escolares nos Estados Unidos como Junior, Junior High, Senior etc. 
Os que apresentam dificuldade de negociação costumam falar Sorry? ou 
simplesmente usam a interjeição Uh?. Por nervosismo ou por não poder 
recorrer ao português, começam a rir ou pedem ajuda da coordenadora ou 
de quem quer que esteja por perto. Em outras gravações vemos problemas 
de prosódia, em que frases comuns, tais como What year are you in? não 
são compreendidas simplesmente por causa da junção das palavras. Isso 
nos faz questionar o quanto os aspectos relacionados com pronúncia são 
trabalhados em sala de aula.

A terceira macroestratégia, Minimizar desencontros de percepção entre 
professor e aluno, refere-se ao plano de aula e a como os adolescentes 
interpretam a intenção do docente. Os desencontros podem ocorrer por 
questões culturais e estratégias cognitivas, entre outros fatores. Para fazer 
uma intervenção eficaz, é necessário que os professores fiquem atentos 
aos mal-entendidos que podem ocorrer. 

A quarta estratégia, Ativar a intuição heurística, significa ajudar o aluno 
a usar sua intuição. O descobrir é fundamental para a compreensão e 
retenção do que está sendo ensinado, e talvez aprendido.

Promover conscientização linguística é a quinta macroestratégia, isto 
é, chamar a atenção dos alunos para as propriedades formais da língua 
que estão estudando. Isso os incentiva a prestar atenção em aspectos da 
língua que antes passariam despercebidos. Outro ponto a ser ressaltado 
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aqui é que a conscientização linguística pode trazer ciência das práticas 
ideológicas usadas para manter certa estrutura política e social.

Seguindo a lista de estratégias citadas por Kumaravadivelu (2006: 205), 
temos Contextualizar insumo linguístico. Aqui é importante fazer com 
que o aluno perceba a natureza integrada da língua. O professor precisa 
contextualizar sua prática a fim de que os alunos possam criar sentidos e, 
portanto, interagir sem dissonância pragmática.

A sétima macroestratégia é Integrar habilidades linguísticas. As atividades 
propostas devem mostrar que as habilidades são inter-relacionadas e 
se reforçam mutuamente. No Speaking Exchange, as habilidades mais 
exigidas são Compreensão Auditiva e Produção Oral, pois as sessões 
são conversas síncronas. Raramente, somente por questões técnicas, os 
alunos podem recorrer ao chat escrito.

Promover autonomia do aluno vem a ser a oitava estratégia. Aqui o 
aprender a aprender é fomentado e o aluno pode fazer uso das estratégias 
metacognitivas, cognitivas, sociais e afetivas necessárias para auto 
direcionar seu aprendizado.

A penúltima estratégia, Garantir relevância social, mostra que o professor 
deve estar ciente das questões políticas, econômicas e educacionais 
do ambiente onde a língua é ensinada. No caso do presente artigo, o 
professor deve entender a relevância na sociedade da segunda língua que 
está ensinando. O professor tem que mostrar que o aluno deve preservar 
sua própria voz e entender de onde provêm certos discursos e práticas, e 
como se posicionar. Cook (1992) afirma:

the learner is not becoming an imitation of the native speaker, but a 
person who can stand the two languages, using both when appropriate. 
(COOK, 1992 apud KUMARAVADIVELU, 2006: 207)

A última estratégia dessa lista é Promover conscientização cultural. Aqui 
não defendemos um ensino tradicional da cultura de países de Língua 
Inglesa, mas sim, a ideia de que o aluno também pode ser um informante 
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cultural. Existe espaço para negociação de significado, o que torna o aluno 
mais bem preparado para agir em contextos transculturais.

Apresentamos as dez macroestratégias que Kumaravadivelu (2006) expõe 
a fim de mostrar que se elas forem trabalhadas, talvez seja possível ter um 
processo de aprendizagem mais eficaz e holístico. É importante fazer com 
que o aluno perceba todo o processo que está vivenciando.

O projeto Speaking Exchange pode contribuir enormemente tanto para o 
uso de estratégias como para promover a percepção de aprendizagem, 
uma vez que o aluno se sente desafiado ao ter a sua frente uma pessoa 
que não é uma figura familiar, como o professor ou os colegas, e que não 
entende sua língua materna, e mesmo assim ter que manter uma conversa 
por 11 minutos com ela.

QUESTÕES AFETIVAS, CULTURAIS E LINGUÍSTICAS DO 
PROJETO  

Nesta seção, vamos nos concentrar nos tipos de laços afetivos que podem 
ser criados durante as sessões, ou mesmo depois delas, assim como 
algumas diferenças culturais que podem causar certo grau de estranheza 
por parte dos alunos ou dos idosos. Iremos discorrer sobre questões 
linguísticas tendo como foco principal as estratégias interacionais que 
podem ser usadas em conversações.

Para muitos alunos, as conversações do Speaking Exchange podem ser 
a primeira oportunidade de falar com alguém que não compreende sua 
língua nativa.

Independentemente do nível de fluidez da conversa, podemos afirmar que 
essas seguem o que Eggins (1990 apud BURNS & GOH 2012) chama de 
conversas casuais. No seu modelo de 1990, Eggins separa as interações 
faladas em dois blocos: (a) encontros e (b) conversações.

Os encontros são categorizados como factuais ou transacionais. Factual 
seria, por exemplo, um diálogo quando alguém quer alguma informação. 
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Do outro lado, temos interações transacionais, que envolvem negociações 
de serviços ou mercadorias.

Conversas casuais, modelo em que se encaixam as sessões do Speaking 
Exchange, podem ser polidas (polite) ou de confirmação (confirming). 
No primeiro tipo, os participantes raramente desenvolvem algum tipo de 
sentimento pelo outro, algo relacionado com afeto. Já nas conversas de 
confirmação, vemos que um contato mais próximo ou contatos constantes 
podem trazer uma ligação sentimental mais forte entre os participantes.

No projeto, percebemos que muitas das conversas são do tipo polida, onde 
há muito respeito, mas a curta duração do contato não permite que ocorra 
uma conexão afetiva forte e duradoura entre os participantes. Por outro 
lado, temos jovens que se encantam tanto por poder conversar com os 
senhores, e também por colocar seu inglês à prova, que perguntam como 
podem manter contato além do programa. Em outros casos, temos alunos 
que se voluntariam para várias conversas ao longo de um semestre e, às 
vezes, conversam mais de uma vez com o mesmo idoso. Tivemos casos 
de conexões afetivas fortes, principalmente no começo do programa, 
quando tínhamos menos escolas participantes e, portanto, essas eram 
convidadas para sessões quase todas as semanas. Houve bastante 
emoção quando um casal de idosos americanos, por exemplo, veio ao 
Brasil para um evento da terceira idade e encontrou alguns desses jovens 
pessoalmente. O vínculo afetivo pode ocorrer de diversas formas, mas o 
mais importante é que sempre há muito respeito e uma alegria verdadeira 
durante essa experiência com nativos da Língua Inglesa.

A alegria, porém, não elimina o estímulo que é falar com alguém até então 
desconhecido, de outra cultura e de uma geração bem diferente. Para 
muitos, o desafio abrange três diferentes aspectos: o primeiro aspecto é 
o de falar com uma única pessoa que está esperando receber perguntas e 
comentários. A interação, às vezes, pode ficar truncada por questões de 
falta de conhecimento linguístico do aluno ou mesmo por falta de ideias 
do que perguntar. Segundo o modelo de produção oral para uma segunda 
língua, proposto por Burns e Goh (2012), existem três macroelementos: 
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conhecimento de língua e discurso, habilidade de produção oral e 
estratégias de comunicação.

Neste artigo, vamos nos concentrar, mais especificamente, nas estratégias 
comunicativas que estão divididas em: estratégias cognitivas, que são 
técnicas usadas para compensar a falta de conhecimento lexical ou 
outros problemas linguísticos; as estratégias metacognitvas que podem 
ser definidas como operações mentais que regulam o pensamento e a 
língua durante a produção oral; e, por último, as estratégias interacionais, 
que são definidas como comportamentos sociais usados para negociar 
significados durante uma interação.

Daremos ênfase às estratégias interacionais por termos encontrado nas 
conversas analisadas dificuldades dos alunos nesse quesito. Alguns 
exemplos de estratégias interacionais do modelo de Burns e Goh (2012) 
são:

1. Exemplificação;
2. Confirmações; 
3. Verificação de compreensão;
4. Repetição;
5. Pedidos de esclarecimento;
6. Pedidos de exemplificação;
7. Pedidos de assistência;
8. Gestos;
9. Expressões faciais. 

Com o objetivo de verificar se tais estratégias podem promover uma 
conversação mais adequada e fluida, vamos analisar alguns trechos da 
conversa entre a aluna Vanessa e o idoso Charles3. Até o minuto 3:48, toda 
a conversa é dominada por Charles, pois a aluna só se limita a responder 
as perguntas de cunho pessoal, como qual o seu nome, qual sua matéria 
favorita na escola, se ela estuda outras línguas etc. Por alguns segundos 
vemos que os participantes não estão confortáveis com o silêncio que 
surge enquanto Charles pensa em outra pergunta. Quando ele oferece um 

3 Nomes trocados para manter o anonimato dos participantes.
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prompt: Do you have any questions for me?, Vanessa começa a fazer 
algumas perguntas. Vanessa, em várias ocasiões, parece não saber como 
alongar o mesmo tópico, como no exemplo abaixo:

Charles:  I’ve already been to Brazil.

Vanessa: Really?

Charles: I was in São Paulo, but just for one day.

Vanessa: What did you do in Brazil? (Aqui fala baixo e Charles não a 
entende, mas responde.)

Charles: On a boat.

Vanessa: OK.

Fica claro que Vanessa não utiliza as estratégias interacionais como a de 
pedir esclarecimentos ou detalhes para que a conversa seja mais fluida. 
Em três momentos, a aluna apenas sorri ou ri quando Charles faz um 
comentário, não fica claro se ela não entendeu ou se não sabe o que dizer. 
De todo modo, Vanessa não utiliza a estratégia de verificar compreensão. 
Abaixo, apresentamos um pequeno trecho que ilustra essa parte.

Vanessa: Do you want to visit Brazil again?

Charles: Yes, I’d love to, but money is important.

Vanessa: (apenas sorri) 

Trazemos aqui outro exemplo que mostra que a compreensão não estava 
clara. Charles menciona três lugares onde já esteve na América do Sul:

Vanessa: I went there 2 times.

Charles: Oh.

Como não fica claro em qual lugar Vanessa esteve, Charles resolve não 
prosseguir com o tópico sobre lugares visitados.
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O segundo aspecto do desafio de falar com um desconhecido em inglês é 
ter assuntos em comum que possam permitir que a conversa vá além de 
perguntas sobre dados pessoais.

Vamos usar o exemplo da conversa entre Ana Clara e James. No começo do 
diálogo, eles falam sobre família, clima, profissão. Apesar da comunicação 
fluir muito bem por conta da desenvoltura da aluna com a Língua Inglesa, 
os assuntos são extremamente comuns no início de qualquer conversa. No 
momento que eles encontram um assunto em comum, a conversa se volta 
para o ponto de afinidade e assim segue até o final.

James: What do you like to do?

Ana Clara: I like drawing, read books and occasionally watch TV series.

James: OK, I read a little bit; I don’t draw and almost don’t watch TV 
anymore.

Ana Clara: What do you read?

James: Well I read kind of mystery stories, something like that.

Ana Clara: I love them! They are my favorite type of stories! Do you like 
Agatha Christie?

James: I’ve read Agatha Christie I really enjoy Poirot.

Ana Clara: Yeah! He’s one of my favorite detectives.

A partir desse momento, o enfoque da conversa passa a ser somente os 
personagens do livro, a autora e tudo que envolve o assunto.

Aqui temos um exemplo de sucesso em que literatura era um ponto em 
comum. Porém, existem situações que mostram o contrário, como quando 
um senhor falou praticamente sozinho sobre doenças e tratamentos 
da medicina moderna (ele é voluntário num programa hospitalar) e a 
participante não conseguia fazer nenhuma contribuição para a conversa 
não ficar monológica.

Finalmente, a terceira dificuldade analisada se refere a aspectos culturais. 
Um exemplo bem comum seria quando eles usam nomes próprios na 
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conversa. Se um aluno diz “I went to Anhangabaú today.” sem se preocupar 
em explicar onde é esse lugar, o que tem lá e como se escreve esse nome, 
a chance de o interlocutor americano ou canadense entender é mínima. 
Outra particularidade que surge muitas vezes é sobre a diferença dos 
anos escolares dos Estados Unidos e do Brasil. Ou quando falam sobre 
algum feriado que é importante em um dos países, mas não é significativo 
para o outro. Até a questão cultural de que muitos americanos escolhem 
morar em centros comunitários, mesmo tendo filhos e netos, pode causar 
alguma estranheza no começo.

Em resumo, mesmo com as dificuldades apresentadas acima, em 
sua maioria, os alunos e os idosos se mostram entusiasmados com o 
programa e reconhecem muitos benefícios no projeto como aprender mais 
sobre algum assunto, reviver algum momento, entender e vibrar com as 
aspirações dos jovens, poder conversar com um estrangeiro, questionar 
e desmistificar preconceitos e o senso comum. Vemos também que os 
alunos podem se sentir mais confiantes e mais motivados a continuar 
estudando. Por parte dos idosos, concluímos que estes se sentem 
renovados ao manter contato com jovens que têm sonhos e aspirações 
que eles próprios já tiveram. Pode-se afirmar que as duas partes realizam 
uma troca cultural e afetiva muito rica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O programa Speaking Exchange, como qualquer outro projeto 
intergeracional, contribui diretamente para promover uma atenção ao 
passado, presente e futuro, por meio do compartilhamento de ideias, 
experiências e projetos de vida. 

O presente projeto mostrou que esse contato entre adolescentes e idosos 
possibilita não só a tão esperada experiência linguística através de 
conversas com nativos de língua estrangeira, mas também contribui para a 
desmistificação do envelhecimento por parte dos estudantes participantes, 
trazendo assim uma visão positiva sobre o assunto, ajudando a eliminar 
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o preconceito com relação ao processo de envelhecer, a fortalecer os 
valores humanos e, em alguns casos, a criar vínculos afetivos.

Por meio desses contatos, os jovens podem se tornar mais seguros em 
relação ao seu aprendizado e em relação a si mesmos, ampliando não 
só vocabulário, mas também a visão de mundo e do outro. O Speaking 
Exchange entra na vida deles com uma bagagem de transformação de 
conceitos, preconceitos e sentimentos.

Para Brian, um dos residentes participantes, “the greatest benefit of being 
in the Speaking Exchange Program is hearing about the dreams and goals 
of students in another country. Their smiling faces are a blessing that I will 
never forget. They need to be encouraged and blessed by other people.”.

Brian só confirma o que nós, coordenadoras do projeto, vemos quando 
acompanhamos as sessões, analisamos os vídeos e recolhemos 
depoimentos dos dois lados. É um programa que beneficia a todos os 
participantes e nos torna mais conscientes da necessidade de sempre 
questionar o senso comum e também de estabelecer relações diferenciadas 
para a construção de uma sociedade mais plural e justa.
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