
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação 

Psicologia da Educação 
 
 
 
 
 

DENISE ARAUJO DA SILVA 
 

 

 

 

 

 

A ABORDAGEM DA TEMÁTICA VELHICE NOS LIVROS DIDÁTICOS DE 
LÍNGUA PORTUGUESA DIRECIONADOS À 1ª. SÉRIE DO CICLO I DO 

ENSINO FUNDAMENTAL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 
PUC/SP 

2006 



DENISE ARAUJO DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ABORDAGEM DA TEMÁTICA VELHICE NOS LIVROS DIDÁTICOS DE 
LÍNGUA PORTUGUESA DIRECIONADOS À 1ª. SÉRIE DO CICLO I DO 

ENSINO FUNDAMENTAL  

 

 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora 
da  Pontifícia  Universidade  Católica  de São 
Paulo, como exigência parcial para a obtenção 
do título de Mestre  em Educação – Psicologia 
da Educação, sob a orientação da Profª Drª 
Melania Moroz. 

 

 

 

 

São Paulo 
PUC/SP 

2006 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca Examinadora: 

 

 

______________________________ 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

______________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizo, exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, a reprodução 

total ou parcial desta tese por meios fotocopiadores ou eletrônicos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao Ananias, companheiro de todas as horas, pelo 
respeito, pela atenção e pelo amor. Obrigada por 
acreditar em mim e estar sempre ao meu lado e 
aos meus filhos Beatriz e Edgar, por existirem na 
minha vida.  



AGRADECIMENTOS 
 

 

   À orientadora, Professora Dra. Melania Moroz, que muito me 

motivou nos caminhos da pesquisa, obrigada pelo respeito pelas minhas idéias e 

pelo meu trabalho. 

   Às Professoras Doutoras Maria Lúcia de Carvalho da Silva (PUC-SP) 

e Maria Auxiliadora de Sá (Unitau) pela leitura de meu trabalho e sugestões 

valiosas no exame de qualificação. 

   A Irene e Helena, funcionárias do Programa de Psicologia da 

Educação/PUC-SP. 

   A Gersei, amiga  sem igual. 

   À Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, pela concessão 

da Bolsa Mestrado e pela aceitação e confiança em meu trabalho. 

   À Helenir, da Comissão Regional da Diretoria de São Bernardo; pela 

disposição e atendimento prestados  durante estes anos. 

   A todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram para a 

realização deste trabalho. 



SUMÁRIO 
 

 
INTRODUÇÃO ............................................................................................ 9 

 

A  VELHICE  E  O   ENVELHECIMENTO:  CONSIDERAÇÕES  CONCEI-             
TUAIS ......................................................................................................... 12 
A Velhice ...................................................................................................... 12 

O Envelhecimento ........................................................................................ 18 

 
EDUCAÇÃO E VELHICE............................................................................. 22 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Construção de Valores no Es-        

paço Escolar ................................................................................................ 23 

A Temática Velhice na Escola e o Estatuto do Idoso .................................. 26 

 
O LIVRO DIDÁTICO E O PNLD ................................................................. 31 
O Livro Didático............................................................................................ 31 

O Programa Nacional do Livro Didático - PNLD........................................... 35 

Os Livros Didáticos de Língua Portuguesa do PNLD/2004.......................... 38 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ........................................... 48 

Procedimentos para Coleta e Análise dos Dados ........................................ 53 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO ................................................................... 56 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................... 81 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................ 90 

 

ANEXO ....................................................................................................... 95 
 



LISTA DE FIGURAS, ILUSTRAÇÕES, QUADROS E TABELAS 

 

Figura 1  Classificação das coleções segundo critérios do PNLD............ 44 

Figura 2  Distribuição das coleções recomendadas pelo PNLD/2004. ..... 44 

Figura 3 Percentual de ocorrências por categoria ................................... 57 

 

Ilustração 1 ................................................................................................... 64 

Ilustração 2 ................................................................................................... 65 

Ilustração 3 ................................................................................................... 65 

Ilustração 4 ................................................................................................... 66 

Ilustração 5 ................................................................................................... 66 

Ilustração 6  ................................................................................................... 67 

Ilustração 7  ................................................................................................... 68 

Ilustração 8 ................................................................................................... 70 

Ilustração 9 ................................................................................................... 71 

Ilustração 10.................................................................................................. 71 

 

Quadro 1   Coleções direcionadas às quatro primeiras séries do Ciclo I                 

  do ensino Fundamental oelo PNLD/2004 .................................. 46 

Quadro 2   Livros selecionados para análise (LD)....................................... 49 

Quadro 3    Total  de textos por livro; número de textos com vocábulos 

 selecionados e respectivos títulos ............................................. 58 

Quadro 4  Foco central dos textos selecionados........................................ 59 

Quadro 5   Papel desempenhado pelas personagens idosas nos textos ...

  selecionados.............................................................................. 60 

Quadro 6   Atributos relativos aos aspectos físicos .................................... 62 

Quadro 7   Atributos relativos aos aspectos afetivos................................... 69 

Quadro 8   Atributos relativos aos aspectos de relacionamento.................. 73 

Quadro 9  Atributos relativos a outros aspectos ........................................ 77 

Quadro 10  Gênero das personagens idosas nos textos analisados e  

  respectivos atributos................................................................ 79 

 

Tabela 1 Vocábulos e freqüência dos mesmos nos 21 textos analisados.56  



RESUMO 

 

  Por julgar imperativo o desenvolvimento de ações pedagógicas que 

contemplem os aspectos referentes à velhice visando a valorização do idoso na 

nossa sociedade, bem como por considerar a escola um espaço privilegiado 

para tal, torna-se importante verificar se esta tem possibilitado a construção de 

valores  que  promovam a formação de uma imagem adequada da velhice ou 

se, contrariamente, tem atuado como reforçadora e mantenedora de 

estereótipos. O caminho proposto  para tal verificação foi colocar em foco os 

livros didáticos que podem ser utilizados nas aulas de Língua Portuguesa e a 

partir da análise dos mesmos responder e refletir sobre as duas questões 

norteadoras dessa pesquisa: esses livros contemplam  a temática velhice? Se 

sim, em que direção isso é feito: valorizando ou desvalorizando a velhice? 

Assim, o presente estudo propôs-se a verificar se e como a temática velhice é 

abordada nos livros didáticos de Língua Portuguesa recomendados com 

distinção (RD) pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e 

direcionados aos alunos da 1ª série do Ensino Fundamental de escolas 

públicas do Estado de São Paulo. Foi utilizado o Guia do PNLD de 2004 para a 

seleção dos cinco livros que receberam do Programa a menção “recomendado 

com distinção” (RD), direcionados à 1ª. Série do Ensino Fundamental. Justifica-

se tal opção pelo fato de que os livros atenderam aos critérios classificatórios 

do Programa, sendo assim categorizados por  apresentarem “propostas 

didático-editoriais com nível de qualidade perto da excelência”, conforme o 

Guia de Livros Didáticos (2003), possibilitando uma investigação de base 

documental sobre a temática velhice. A análise  quantitativa  explorou  os  

dados  de incidência de vocábulos referentes à temática velhice nos textos e 

nas ilustrações. A análise qualitativa deu ênfase aos diferentes modos de 

abordagem da temática velhice. A análise de dados mostrou que as coleções 

não contemplam a temática velhice como objeto de ensino, e, de modo geral, 

não favorecem a construção de uma imagem positiva desta, apenas a  

vinculam  a outras temáticas. Conclui-se ser necessária a ampliação,  o 

aprofundamento e a reflexão sobre a construção do conhecimento da temática 

velhice no âmbito escolar. 



ABSTRACT 
 

 

           For judging imperative the development of pedagogical actions  

that meet the aspects relative to old age, aiming the valuation of the  

elderly in our society as well as considering the school a privileged space  

for that, it gets important to check if it has made the construction of  

values which promote the formation of an appropriate image of old age  

possible or, if, on the contrary, it has acted as reinforcer and maintainer  

of stereotypes. The proposed way for this check was to focus the didactic  

books which may be used in Portuguese classes and from their analysis,  

answer and reflect on two questions fruit of this research: do these books  

contemplate the subject matter old age? If so, in which direction is this  

done: valuating the old age or not? So, this present study set out to check  

if and how the subject matter old age is approached in Portuguese didactic  

books recommended with distinction (RD) by the National Program of the  

Didactic Book (PNLD) and addressed to the students of the first year of  

elementary school of public schools of the state of São Paulo. The guide of  

PNLD  of 2004 was used for the selection of five books which received from  

the Program the mention "recommended with distinction" (RD), addressed to  

the first year of elementary school. This choice is justified by the fact  

that the books met the classifying criteria of the Program, this way being  

rated for presenting "didactic-editing proposals with quality level close to  

excellence", according to the Guide of Didactic Books (2004), making an  

investigation of documental basis about the subject matter old age possible.  

The quantitative analysis explored the data of incidence of vocables  

referring to the subject matter old age in the texts and illustrations. The  

qualitative analysis gave emphasis to the different ways of approach of the  

subject matter old age. The analysis of the data showed that the collections  

do not contemplate the subject matter old age as object of teaching, and, in  

general, they do not favor the construction of its positive image, they just  

link to other subject matters. You conclude it is necessary to enlarge, to  

go deeper and reflect on the construction of knowledge of the subject matter  

old age in the school scope. 
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INTRODUÇÃO                                

 
 

Educar é fazer ato do sujeito, é problematizar o mundo em que 
vivemos para superar as contradições, comprometendo-se com este 
mundo para recriá-lo constantemente (Gadotti, 1984). 
 

 

  Quando  ingressei no Mestrado em Psicologia da Educação desejava 

dar continuidade aos estudos sobre a temática velhice, questão essa que 

despertou meu interesse  a partir de um módulo “Envelhecimento”  cursado na 

graduação em Fonoaudiologia. Por ser professora de Língua Portuguesa 

surgiu, inicialmente, a preocupação em propor ações pedagógicas que 

permitissem o contato dos alunos com a questão  da velhice, com objetivo 

primeiro de possibilitar a construção de uma cultura de valorização do idoso em 

nossa sociedade.  

 Uma vez que, tal objetivo requer o efetivo desenvolvimento de ações 

diversas e constantes, cujos resultados são manifestados a longo prazo, 

consideramos ser relevante verificar uma das possíveis contribuições que a 

área educacional poderia oferecer no que se refere ao tratamento dado à 

velhice no livro didático, instrumento de ensino amplamente utilizado em sala 

de aula para abordagem das mais diversas temáticas.  

 Sem desconsiderar a importância de futuros estudos sobre outras 

possíveis contribuições da Educação no tocante ao incremento da cultura de 

valorização do idoso em nossa sociedade, optamos, neste trabalho, por colocar 

em   foco o conteúdo veiculado sobre a temática velhice nos livros didáticos de 

Língua Portuguesa direcionados à 1ª série do Ensino Fundamental e 

recomendados com distinção pelo PNLD/2004.  



 10

 As  questões  que  norteiam esta  pesquisa  podem  ser explicitadas nos 

seguintes termos:  

• A temática velhice é contemplada no livro didático?  

• Se sim, de que  forma é veiculada? 

  A apresentação da literatura é apresentada em três tópicos:  

• no primeiro, são feitas considerações conceituais e reflexões dos 

estudiosos sobre velhice, envelhecimento, terceira idade e 

maturidade; 

• são apresentadas, no segundo tópico, as possíveis articulações entre 

a Educação e a temática Velhice.  

• o terceiro tópico discorre sobre a importância e utilização do livro 

didático, trazendo os princípios e critérios classificatórios dos livros 

didáticos aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático.  

 
  Os procedimentos metodológicos são descritos em seguida, 

esclarecendo as decisões tomadas para coleta e análise dos dados. Os 

resultados são apresentados, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos, 

destacando-se os aspectos evidenciados. Finalmente, as Considerações 

Finais, apontando para a necessidade de ampliação, aprofundamento e 

reflexão sobre a construção do conhecimento  da temática velhice. 

  Partimos do princípio de que, como a literatura aponta, é papel da 

Educação levar à superação de preconceitos e estereótipos com relação à 

velhice, assim pretendemos nesse estudo verificar se o livro didático pode 

contribuir para tal, a partir da forma como a temática velhice é abordada nos 
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livros didáticos de Língua Portuguesa recomendados com distinção pelo 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), direcionados aos alunos da 1ª 

série do Ensino Fundamental. 

  É importante ressaltar que nossas discussões não visam questionar a 

avaliação efetivada pelo Programa Nacional do Livro Didático, nem  tampouco 

tecer críticas que depreciem os autores das obras de Língua Portuguesa 

analisadas. Além disso, verificamos que o mercado editorial tem se mostrado 

preocupado em atender aos parâmetros recomendados nos documentos  

oficiais  e  às  exigências  dos processos de avaliação empreendidas pelo 

Ministério da Educação através do Programa Nacional do Livro Didático.   

Assim, nossa intenção é tomar o livro didático de Língua Portuguesa, como 

material de análise, dada a reconhecida importância e necessidade do mesmo 

nas nossas escolas. 

  



 12

A VELHICE E  ENVELHECIMENTO: CONSIDERAÇÕES CONCEITUAIS 

 

 
Recordo ainda... e nada mais me importa  
Aqueles dias de uma luz tão mansa  
Que me deixavam, sempre de lembrança,  
Algum brinquedo novo a minha porta...  
Eu quero meus brinquedos novamente!  
Sou um pobre menino...acreditai....  
Que envelheceu, um dia, de repente!  (Mário Quintana) 

 

 

A Velhice 

 

  A velhice não é uma temática nova. Já na Antigüidade era abordada por 

Cícero, filósofo, jurista e político do Império Romano, ao citar quatro possíveis 

razões da imagem negativa da velhice, a saber: ela nos afastaria da vida ativa; 

enfraqueceria nosso corpo; privar-nos-ia dos melhores prazeres; e nos 

aproximaria da morte.  

  Também encontramos na Bíblia algumas citações sobre a velhice, suas 

limitações e a necessidade dos jovens se prepararem para essa nova fase da 

vida. Em Zacarias, capítulo 8, versículo 4 (...) Homens e mulheres de idade 

avançada, voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com sua 

bengala, por causa da idade (...)  

 Em outro trecho de texto bíblico, tem-se: 

Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes 
que venham os maus dias, e cheguem os anos em que dirás: Não 
tenho prazer neles; antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua, e 
as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva; no dia em que 
tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e 
cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os 
que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem; quando for 
baixo o ruído da moedura, e nos levantarmos à voz das aves, e todas 
as filhas da música ficarem abatidas; como também quando temerem 



 13

o que é alto, e houver espantos no caminho; e florescer a 
amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e falhar o desejo; porque o 
homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão 
rodeando pela praça;  antes que se rompa a cadeia de prata, ou se 
quebre o copo de ouro, ou se despedace o cântaro junto à fonte, ou 
se desfaça a roda junto à cisterna, e o pó volte para a terra como o 
era, e o espírito volte a Deus que o deu. (Eclesiastes12:1-7) 

 

  A apresentação dessas razões, por Cícero,  e as referências à velhice 

na Bíblia evidenciam que a concepção de velhice na Antigüidade era associada 

às perdas, concepção esta que perdura até os dias atuais, apesar dos  

esforços no sentido de articular os aspectos do envelhecimento (biológico, 

psicológico e social) à questão da qualidade de vida na velhice, bem como de 

concebê-la como etapa de desenvolvimento.  

 Pode-se dizer, de certa forma, que houve um progresso, uma vez que 

até pouco tempo atrás, a velhice era abordada somente sob o ponto de vista 

biológico (físico e mental), evidenciando-se o encolhimento e gradual 

enrijecimento de todas as estruturas, com alterações, para pior, das funções 

fisiológicas. Assim, ao se tomar a velhice dessa forma, acabou-se por associá-

la, principalmente, ao processo de senilidade (envelhecimento acompanhado 

de patologias) e não ao processo de senescência (envelhecimento natural). 

  Mascaro (1997, p. 8) dá ênfase ao processo de senescência ao afirmar 

que a velhice é uma fase natural da vida e não há como fugir deste ciclo: 

nascimento, crescimento, amadurecimento, envelhecimento e morte . 

 Conforme é defendido por Neri (1995, p. 26) ...a velhice é vista como 

uma experiência heterogênea, que comporta ganhos e perdas e é  determinada   

por um amplo espectro de variáveis em interação. 

  A perspectiva de interação de vários aspectos relacionados à velhice 



 14

vem sendo apontada já há vários anos; isto é feito por Beauvoir (1990, p. 15-

6)., ainda década de 70, ao afirmar que:  

Não basta, portanto, descrever de maneira analítica os diversos 
aspectos da velhice: cada um deles reage sobre todos os outros e é 
afetado por eles: é no movimento indefinido desta circulariedade que 
é preciso aprendê-la.  

    

 Recorrendo-se a esta autora, verifica-se que a velhice é um período da 

existência do indivíduo que modifica o modo como ele se relaciona com o 

tempo, com o mundo e consigo mesmo; sendo um período marcadamente 

social (Beauvoir, 1990, p. 58-9).:  

a velhice, como todas as outras situações humanas, tem uma 
dimensão existencial: modifica a relação do indivíduo com o tempo e, 
portanto, sua relação com o mundo e com sua própria história(...) 
(...)por outro lado, o homem não vive nunca em estado natural; na 
sua velhice, como em qualquer idade, seu estatuto lhe é imposto pela 
sociedade a qual pertence  

 

 A defesa de que o sentido e a valoração dados à velhice são 

socialmente produzidos mantém-se na atualidade. Por exemplo, aproxima-se 

dessa idéia Ragazzi (2004, p. 16) quando esta concebe o envelhecimento 

como um processo essencialmente histórico, diretamente ligado à época e 

lugares específicos, reforçando esse pensamento com a expressão: sempre se 

é velho em algum lugar e em determinado tempo histórico. 

  Assim, entender a velhice e aprender a valorizá-la implica no 

conhecimento dos vários aspectos a ela relacionados. Parafraseando Ferrari 

(2004), a valorização desse período da vida vai depender da concepção que se 

tem de velhice, de idoso e do valor que se imprime a esse período da vida.  

  Muitos termos são usados na referência desta etapa da vida, entre eles: 
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velhice, maturidade, terceira idade, melhor idade, idoso, velho, maduro. Sá 

(1999, p.6) aborda a questão da coerência quando da utilização dos termos 

adulto ou pessoa idosa, adulto mais velho ou, simplesmente, idoso. 

  De acordo com Kastembaum (1981/1979), a sociedade considera o 

idoso a partir da faixa etária que, segundo dados estatísticos, situa-se em 

média entre 65-75 anos de idade. Esse dado é o mesmo preconizado pela 

OMS - Organização Mundial da Saúde -, para qual a pessoa idosa é aquela 

que tem de 60 a 74 anos e o ancião como aquele que está na faixa etária entre 

75 a 90 anos e sendo considerada velhice extrema o indivíduo acima de 90 

anos.  

 É importante ressaltar que o critério faixa etária se mantém na literatura, 

baseado na média de expectativa de vida e que com o aumento da 

longevidade humana há indivíduos que ultrapassam os 90 anos, podendo-se, 

de acordo com Ferrigno (2003),  colocá-los numa Quarta Idade, como são 

chamados os muitos velhos.  

  O Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) também utilizou-se desse mesmo 

critério para regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou 

superior a 60 anos. O estabelecimento de tal limite  possivelmente tem relação 

com o proposto pela  ONU (Organização das Nações Unidas) que indicou os 

60 anos como a idade que marca o início da velhice para os países em 

desenvolvimento e 65 anos para os países desenvolvidos. 

  Neri e Freire (2001) afirmam que o termo Terceira Idade surgiu na 

década de 60, na França, para designar a idade em que a pessoa se 

aposentava, sendo que essa expressão foi criada com a finalidade de indicar 
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que, a despeito da aposentadoria, o indivíduo poderia e deveria se manter 

ativo/produtivo, inclusive profissionalmente, já que a aposentadoria acontecia 

por volta de  45 anos, com grande número de pessoas se aposentando com 

boa saúde e com perspectiva de maior longevidade que as gerações 

anteriores. Posteriormente, segundo as autoras, a expressão Terceira Idade 

passou a ser usada para designar a faixa etária intermediária entre a vida 

adulta e a velhice.  

  Estas autoras discorrem sobre o termo Maturidade dizendo que o 

mesmo pode ser definido como o alcance de um certo patamar de 

desenvolvimento, indicado pela presença de papéis sociais e de 

comportamentos  considerados como apropriados ao idoso. Já o termo Velhice, 

para as autoras, é usado para falar da última fase do ciclo vital, sendo que o 

termo Envelhecimento é usado para se referir ao processo de mudanças 

físicas, psicológicas e sociais que se acentuam e se tornam mais ou menos 

perceptíveis por volta dos 45 anos. Dessa forma, defendem que a sociedade 

tome a velhice, não com base em pura invenção, mas como resposta às 

mudanças evolutivas compartilhadas pela maioria das pessoas dos vários 

grupos etários, seja em virtude da determinação biológica, seja em virtude da 

determinação histórica e social (Neri e Freire, 2001). 

 Mascaro (1997) diz que o termo Velho nos leva a pensar em algo 

antiquado, desgastado ou obsoleto, foi substituída por Idoso, significando 

aquele que tem bastante idade. Já o termo Velhice foi substituído por Terceira 

Idade e, mais recentemente, por Maturidade.  

  Também Ceneviva (2004) tomou o termo Velho, para efeitos 
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pedagógicos, usado-o para designar todas as pessoas de todas as faixa etárias 

iguais ou superiores a 60 anos, indicadas na Constituição e em  leis de nível 

inferior a esta, mesmo que aposentadas voluntariamente antes dessa idade. 

Os termos idoso e velho foram contrapostos pelo referido autor que afirmou ser 

o termo velho desprovido de objetividade, no  sentido designativo. O  autor 

exemplifica o uso do termo velho em outros contextos: velho como desgastado 

pelo uso (um objeto velho); velho como aquilo ou aquele que vem mantendo, 

há muito tempo, a mesma qualidade (o vinho, quanto mais velho melhor); velho 

como aquele que está há muito tempo na mesma profissão ou posição (velho 

servidor); e  velho como referência carinhosa à pessoa próxima (velho amigo).  

 Para este autor (2004), o idoso é sempre velho, mas o termo velho nem 

sempre designa o idoso, isto é aquele que tem muitos anos de vida. Dessa 

forma, o autor também defende o uso do termo idoso, e não velho, para 

designar a pessoa que atingiu muitos anos de vida. 

  Como visto, muitos são os termos empregados para fazer referência à  

tal fase de desenvolvimento humano. No presente trabalho, o termo velhice 

será tomado para designar uma das etapas da vida e o termo envelhecimento 

para designar um processo (interação dos aspectos biológico, psicológico, 

social e histórico).Também empregaremos o termo idoso para designar 

pessoas a partir de 60 anos. Embora tais termos sejam os utilizados por nós 

neste trabalho, quando forem feitas referências às propostas de outros autores 

respeitaremos os termos por eles utilizados. 
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O Envelhecimento 

  

 Papaléo Netto (1996, p.27) cita a conceituação de Fratczak para 

envelhecimento, como sendo um processo, um estágio que é definido de 

maneiras diferentes, a depender do campo de  pesquisa e do objeto de 

interesse.  

  O envelhecimento do ser humano deve ser considerado em seus vários 

aspectos (biológico, psicológico, social, econômico, histórico), cabendo 

atentarmos para o alerta de Rosa (1983, p. 98) de que nenhuma   das   teorias  

sobre  o  processo  do  envelhecimento  é  capaz  de  explicar satisfatoriamente 

o fenômeno(...).  (...) ao que tudo indica envelhecer é parte natural e inevitável 

do processo evolutivo do ser humano. 

  Mascaro (1997) diz que o envelhecimento não é resultado de um único 

fator, mas representa muitos fenômenos funcionando conjuntamente. Ao lado  

dos fatores genéticos, os aspectos sociais e comportamentais também são 

importantes. Com a mesma linha de pensamento apresenta-se Meirelles (2000, 

p. 28) afirmando que o processo de envelhecimento não é um processo 

unilateral, mas a soma de vários processos entre si, os quais envolvem 

aspectos biopsicossociais. 

  Segundo Neri e Freire (2001), os estudos chegaram a três idéias 

fundamentais: o desenvolvimento é um processo finito; desenvolvimento e 

envelhecimento são processos concorrentes (significa admitir que as 

mudanças evolutivas se fazem presentes da infância à velhice), e ambos os 

processos são afetados por uma complexa combinação de  variáveis operando 

ao longo de toda a vida. Conforme destaca a autora, o envelhecimento é uma 
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experiência heterogênea diferenciada de indivíduo para indivíduo e de acordo 

com contextos históricos e sociais distintos. 

  Firmino (2000) mostra que os estudiosos tendem a colocar em foco 

alguma faceta específica do envelhecimento; para  alguns, o foco é sobre  o 

processo biológico, em que se tem um conjunto de alterações experimentadas 

por um organismo vivo, do nascimento à morte. Para outros estudiosos 

(sociólogos e psicólogos), as atenções não se centralizam apenas para as 

alterações biológicas, mas também para os processos de desenvolvimento 

social e psicológico de uma pessoa e  para alterações em funções que podem 

ser observadas.  

  No que se refere ao envelhecimento biológico, Jordão Neto (1997)  

destaca ser um processo dinâmico e progressivo, no qual há modificações 

morfológicas, fisiológicas e bioquímicas. Essas perdas orgânicas e  funcionais,  

que variam diferentemente em cada indivíduo, acabam por determinar a 

diminuição da capacidade de adaptação da pessoa ao meio ambiente, 

ocasionando maior vulnerabilidade  aos processos patológicos que podem até 

culminar com a própria morte.  

  Conforme salienta Cemin (2002), o aspecto biológico é referente às 

transformações anatômicas e fisiológicas do organismo, ocorrendo de forma 

diferenciada de indivíduo para indivíduo. 

  Embora o envelhecimento biológico seja um aspecto fundamental, não 

se pode limitar a ele o estudo sobre a velhice. É preciso considerar  que em 

interação com os aspectos biológicos, há também os condicionantes 

psicológicos e sociais.  

   Em outras palavras, conforme pontuado por Jordão Neto (1997), junto 
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com as transformações corporais, as pessoas apresentam mudanças de 

comportamento, de papéis, de valores, de status, de crenças, de acordo com 

as diferentes fases e grupos etários a  que pertencem e também em função 

das escolhas, adaptações  e formas de lidar com as situações, individualmente, 

ao longo de seu ciclo de vida.  

 Para Cemin (2002), considerar os aspectos psicológicos é considerar as 

mudanças no comportamento do indivíduo e as alterações na percepção, 

sentimento, pensamento. 

  Mascaro (1997) faz referência a Abreu ao afirmar que o envelhecimento 

do ser humano é diferenciado segundo vários conceitos de idade (a 

cronológica, a biológica, a social e a psicológica), sendo: 

  a) idade cronológica, marcada pela data de nascimento da pessoa e que 

nem sempre caminha junto à idade biológica; 

 b) idade biológica, determinada pela herança genética e pelo ambiente, 

diz respeito às mudanças fisiológicas, anatômicas, hormonais e 

bioquímicas do organismo.  

 c) idade social, relacionada às normas que constróem o chamado 

relógio social, que determina o que as pessoas em dada época 

histórica, sociedade, cultura, devem ou não fazer; crenças, 

estereótipos e eventos sociais que controlam, através do critério da 

idade, o desempenho dos idosos.  

 d) idade psicológica, envolvendo as mudanças de comportamento 

decorrentes das transformações biológicas do envelhecimento, que é 

influenciada pelas normas e expectativas sociais e por componentes 

da personalidade; assim sendo, é extremamente individual. 
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  Necessário é  considerar também, como o faz Jordão Neto (1997), que o 

fator idade se tornou um dado importante das relações sociais, redefinindo o 

status e os papéis das pessoas que atingiram os patamares etários mais 

elevados, provocando  grandes mudanças de comportamento. Assim, o papel 

do  idoso pode ser visto em diferentes contextos: na família, na aposentadoria,  

no Estado e em outras esferas.  

 Fica claro, pois, que o envelhecimento é um processo determinado 

biológica e socialmente, devendo a velhice ser considerada um produto social. 

É  na sociedade que o envelhecimento se configura como tal, podendo o 

envelhecimento, em determinado contexto social, significar exclusão, como 

apontado por Cemin (2002), ao destacar a marginalização do idoso que, ao 

mesmo tempo em que é considerado improdutivo, é impedido de  agir  na 

sociedade que, muitas vezes, tende a tratá-lo como incapaz, enfermo ou  

mesmo a identificá-lo com as crianças nos aspectos em que as mesmas têm 

de mais negativo: dependência, insegurança, ausência de autoridade e poder.  

 Nesse sentido, Gusmão (2001, p. 129) acrescenta que: 

a velhice e o envelhecimento em nossa sociedade são partes de um 
processo contraditório gestado pelo sistema social em que o velho 
transita entre ser e não ser parte integrante das relações sociais, ter e  
não ter  um lugar e um papel que diga de si e diga de sua experiência 
consolidada pela maturidade. 

 

 Corroborando com a idéia de Gusmão (2001) e acreditando em uma  

Educação formadora e transformadora por meio da qual o aluno é levado 

construção do conhecimento, à reflexão das questões sociais para o exercício 

efetivo da cidadania, apresentaremos na seqüência as possíveis articulações 

entre educação e velhice. 
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EDUCAÇÃO E VELHICE  

 

 

 
O que poderá mudar enquanto a criança escuta na sala discursos 
igualitários e observa na cozinha o sacrifício constante dos 
empregados? A verdadeira mudança se dá a perceber no interior, no 
concreto, no cotidiano, no miúdo; os abalos exteriores não modificam 
o essencial. (Ecléa Bosi) 

 

 

 A Educação tem sido amplamente discutida no sentido da necessidade 

de uma transformação positiva no sistema educativo brasileiro e nesse 

contexto surgiram os PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais com a 

intenção de ampliar e aprofundar um debate educacional que envolva escolas, 

pais, governos e sociedade (BRASIL, 1997, p. 6).  

 Trata-se de um instrumento de referência nacional comum ao processo 

educativo em todas regiões brasileiras, porém sem desconsiderar as 

especificidades locais. Com isso,  (...) pretende-se criar condições nas escolas 

que permitam aos nossos jovens ter acesso ao conjunto de conhecimentos 

socialmente elaborados e reconhecidos como necessários ao exercício da 

cidadania (BRASIL, 1997, p. 6). 

  A abordagem das questões sociais no âmbito escolar é feita a partir dos 

temas transversais, a saber: Ética, Saúde, Orientação Sexual, Meio Ambiente, 

Trabalho e Consumo e Pluralidade Cultural, que são trabalhados de forma 

aberta, possibilitando adaptações que correspondam às reais necessidades de 

cada  região ou mesmo de cada escola (BRASIL, 1997, p. 66). 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Construção de Valores no 
Espaço Escolar 
 

  Os PCNs indicam dentre os objetivos do Ensino Fundamental, dos quais 

são destacados dois, que os alunos sejam capazes de: 

Compreender a cidadania como participação social e política, assim 
como o exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, 
adotando, no  dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e 
repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo 
respeito; 
 
Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural 
brasileiro, bem como aspectos socioculturais de outros povos e 
nações, posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em 
diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia 
ou outras características individuais ou sociais.(BRASIL, 1997, p. 7). 
 

 
 Na introdução aos PCNs (Brasil, 1998, p. 78), é afirmado que (...) a 

aprendizagem de valores e atitudes é pouco exploradas do ponto de vista 

pedagógico. 

 O trabalho com os temas transversais, conforme previsto nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, é bastante flexível; tendo como objetivo 

primeiro proporcionar a formação de cidadãos críticos e responsáveis diante de 

uma sociedade cheia de desafios. 

 De fato, nos PCNs explicita-se como finalidade da Educação, a 

formação dos indivíduos não só para que atuem utilizando os conhecimentos 

de diversas áreas disciplinares, mas também para que atue ética e 

respeitosamente, construindo uma sociedade que repudie discriminações 

raciais, de gênero e, por que não dizer, de idade.  

 Embora prevista pelos PCNs, tal formação só pode ser aferida a longo 
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prazo, como bem destacado por  Gomes (2001, p. 73): 

(...) a eficácia do processo educativo só pode ser avaliada a  longo  
prazo, pois uma  coisa é dizer, de longe, que se respeita o outro, e  
outra  coisa  é mostrar esse respeito na convivência humana, é estar 
cara  a  cara  com  os limites que  o  outro me impõe, é  saber  
relacionar,  negociar, resolver  conflitos, mudar valores.  

 

 É justamente no campo da formação em valores que se instala a 

complexidade do fazer pedagógico. De acordo com Souza (2004), a escola, 

enquanto espaço social privilegiado em que convivem por longo período 

sujeitos em processo de formação, participa, de maneira significativa, na 

construção de valores. A referida autora citou, em seu estudo,  valores relativos 

à honestidade, à dignidade, respeito, fidelidade, tendo como foco as situações 

de conflito de valores, isto é, os contravalores no espaço escolar.  

Falar da importância de se trabalhar com valores no interior da escola é 

redundante, porque não há educação sem valores. Pelo contrário,  a escola 

deve participar ativamente na formação de valores sociais, costumes e 

opiniões públicas, ou seja, queira ou não queira, a escola é uma formadora de 

opinião (Lenhard, 1998).  

Costa Neto (2004), corroborando com esta idéia e articulando-a à 

temática velhice afirma que a escola desempenha papel fundamental na 

formação do pensamento das crianças e no incentivo dessas, desde cedo, a 

valorizarem a experiência dos idosos, cuja importância para a família e a 

comunidade cresce à medida que se reconhece no idoso uma pessoa capaz de 

produzir, de realizar projetos e com necessidades que não podem ser 

esquecidas. 

Bertussi (1996) afirma que a formação em valores em sala de aula é tão 
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importante quanto os demais conteúdos. Segundo La Taille (2001), os valores 

são construídos pela e na interação.  

 Outros autores consideram que os valores são trabalhados a partir de 

três vias: pessoal, curricular e institucional. Como exemplo, pode-se citar Puig 

(2000) que entende por via pessoal o conjunto de influências educativas que 

derivam diretamente da maneira de ser e de fazer dos educadores, em 

especial quando determinam o tom da relação pessoal com o alunado.  

 Já a via curricular, para Puig (2000),  está  ligada  ao planejamento e à 

execução de atividades pensadas para trabalhar a formação moral dos jovens. 

Essas atividades podem ser articuladas ao conteúdo das áreas curriculares, 

dando-se um tratamento transversal à educação moral. O autor propõe a 

discussão de temas pessoais e sociais que impliquem alguma dificuldade ou 

conflito de valores, como a paz, a amizade, o multiculturalismo, o auto-

conhecimento e  os direitos humanos. 

 Em relação à via institucional, Puig (2000) afirma  que  essa é 

manifestada pelo conjunto de atividades educativas que derivam da 

organização da escola e do grupo-classe (pequena comunidade formada  pela 

sobreposição de um duplo sistema de sub-grupos: os espontâneos e os 

organizados expressamente pela  convivência e pela ação docente). No grupo-

classe, supõe-se a participação democrática do alunado, o que torna possível 

enfrentar, por meio do diálogo, os problemas de convivência e de trabalhos 

gerados na vida escolar.  

  Ainda, para permitir uma visão mais ampla sobre formação de valores na 

escola,  citamos Machado (2002, p. 107): 
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(...) educar para a cidadania deve  significar   também,  pois,  semear 
um  conjunto   de  valores   universais, que se realizam com o tom e a 
cor de cada cultura(...) (...) o espaço político preferencial para  a  
semeadura e a negociação dos valores socialmente acordados é, 
naturalmente,  o  da  educação para a cidadania. 
 
 

 Assim, com base nos objetivos propostos pelos PCNs e considerando a 

importância da formação de valores no âmbito escolar consideramos 

necessário rever atitudes que reproduzem estigmas e desenvolver, no aluno, 

ações de respeito ao idoso, que levem em conta seu papel enquanto sujeito, 

com uma história pessoal e profissional, e em interação com outros indivíduos. 

 

A Temática Velhice na Escola e o Estatuto do Idoso 

   

 

 O papel das ações educativas é destacado por Cemin (2002, p. 161) ao  

afirmar que: 

Como educadores, profissionais e pesquisadores, é preciso, por um 
lado, envidar esforços no sentido de desvelar, no currículo escolar, 
em todos os níveis, mecanismos no que se refere à resistência 
ideológica em relação aos idosos, e, por outro lado, desenvolver 
experiências pioneiras que procurem reverter esse processo. 

 

  Conceber a escola como espaço de educação para o envelhecimento,  

tanto no sentido de as crianças desenvolverem hábitos que afastem riscos 

futuros (por exemplo boa alimentação, prática de exercícios, ...) quanto de 

superarem os preconceitos em relação à velhice, como pontuado por Both 

(2004), leva-nos a ressaltar a importância do resgate da vida comunitária 

através da memória dos mais velhos.  

  Nesta direção, vale o alerta de Sá (1999, p.12), quanto à importância de 
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demolir mitos e superar as crenças que acompanham esta etapa da vida, a 

velhice, e que estiveram e ainda estão presentes na sociedade, inclusive no 

meio acadêmico.  

  Da mesma forma, Ferrigno (2003) faz referências aos preconceitos e 

estereótipos que as gerações enfrentam e, às vezes, reproduzem. Este autor  

cita como exemplo a veiculação de imagens que valorizam a pouca idade. 

  Fernandes (1997) dá ênfase à necessidade de ações educativas, além 

de sugerir que, na Política Municipal do Idoso, se considere, quando na sua  

implantação, as características e diversidade da população idosa, adequando 

as ações às peculiaridades dos grupos identificados; o autor (1997, p. 158) 

propõe, na área da Educação:  

proporcionar à criança, através da rede municipal de ensino, 
informações sobre envelhecimento, estimulando consideração e 
respeito ao idoso, com reflexos na atitude da família e influência em 
sua formação por toda a vida, até a velhice . 

 

 
 Gomes (2001, p. 141) discorre sobre o papel da escola frente à questão 

étnico-cultural, que entendemos poder ser estendida à questão da velhice e ter 

um tratamento pedagógico.  

Para que a escola consiga avançar na relação entre saberes 
escolares/realidade social/diversidade étnico-cultural é preciso  que  
os  educadores compreendam  que  o  processo  educacional 
também é  formado  por  dimensões como  a  ética, as  diferentes  
identidades, a  diversidade, a sexualidade, a cultura,  as  relações  
sociais, entre outros . 

 

 Como visto, é papel da educação levar à superação de preconceitos e 

estereótipos em relação à velhice. Tal  preocupação também existe no plano 

legal em documentos que discorrem sobre a importância da valorização do 
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idoso, bem como da necessidade de tornar a sociedade mais informada em 

relação ao envelhecimento, no sentido de educar as gerações jovens para o 

respeito ao idoso. 

  A Lei 8842/94 dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, em seu Cap. II, 

seção I, art.3º, inciso II, discorre  que (...) o processo de envelhecimento diz 

respeito à sociedade em geral, devendo ser  objeto  de conhecimento  e 

informação para todos.  

  Em seu  Cap. II, seção II, art. 4º, constituem as diretrizes, nos incisos I e 

VII, respectivamente:  

- viabilização de formas alternativas de  participação,  ocupação  e  
convívio o idoso, que proporcionem sua integração às demais 
gerações.  
- estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de   
informações  de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais 
do  envelhecimento   

 

 Em seu Cap. IV, na área da educação, art.10, inciso III, alínea b, dispõe 

sobre inserir os currículos mínimos nos diversos níveis de ensino formal, 

conteúdos  voltados para o processo de envelhecimento, de forma a eliminar 

preconceitos e a produzir conhecimento sobre o assunto.  

  O Estatuto do Idoso, Lei 10.741/2003, no Título II, Cap. V – Da 

Educação, Cultura, Esporte e Lazer, no Art. 22,  complementa  o artigo acima, 

ao expressar que:  

 Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão 
inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao 
respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e  
a produzir conhecimento sobre  a matéria. 

 

  O preconceito, segundo Teixeira (1992), remete à idéia de um conjunto 
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organizado de processos motivacionais, emocionais, perceptivos e cognitivos 

que preparam o indivíduo para a ação, sendo a discriminação o preconceito em 

ação.  

 Já os estereótipos, segundo Neri (2002), estão ancorados em crenças 

correntes entre leigos, e, no caso da velhice, as pesquisas mostram que tais 

crenças sociais não passam de mitos.  

 Em relação ao termo estigma, Goffman (1982, p. 11-13) aponta que este 

foi criado pelos gregos para se referir à: 

 
 ...  sinais corporais com objetivo de evidenciar alguma coisa má ou 
extraordinária sobre o status moral de quem os apresentava. Nos 
dias atuais, semelhantemente ao sentido original, o estigma 
representa um atributo de natureza profundamente depreciativa 
imposto a determinadas pessoas. 
 
 
 

 Nesse sentido, Santana e Sena (2003, p. 46) afirmam que: 

 
Juntamente com os preconceitos e mitos associados ao envelhecer 
os estigmas se constituem em um dos participantes do conjunto de 
representações formado e atribuído a esse envelhecer, os quais 
exercem papel significativo na configuração da velhice como algo 
negativo. 
 
 

 Segundo estas autoras, a estigmatização do idoso na sociedade advém 

da dificuldade desta em lidar com o diferente, sendo a mesma perpetuada, ao 

longo das gerações, através da educação e dos meios de comunicação em 

massa, que constroem e confirmam conceitos estigmatizantes para aqueles  

que não se enquadram nos padrões valorizados socialmente. 

 Neri (2003) reconhece nos meios simbólicos (literatura, jornais e 

televisão, entre outros) o poder que exercem na formação de atitudes e 

crenças em relação a objetos sociais, como a velhice e os idosos; tendo sido 

dada ênfase, em um de seus estudos, aos conteúdos de textos jornalísticos 
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sobre velhice; verificando estereótipos, em sua maioria, de forma implícita.  

  Contemplar a temática velhice e seus aspectos, no cotidiano escolar, 

pode ser um dos caminhos para o combate à imagem negativa da velhice, às 

estereotipias de que os idosos são alvos, promovendo a valorização do idoso 

na sociedade. Nesta empreitada, o livro didático tem papel fundamental no que 

se refere ao contexto escolar, assunto  a ser tratado subseqüentemente. 
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O LIVRO DIDÁTICO E PNLD 

 
 
(...) 
Por isso na impaciência 
Desta sede de saber, 
Como as aves do deserto  
As almas buscam beber ... 
Oh! Bendito o que semeia 
Livros ... livros à mão cheia ... 
E manda o povo pensar! 
O livro caindo n'alma 
É germe – que faz a palma, 
É chuva – que faz o mar. 
(O livro e a América, Castro Alves, 1986.) 

 
 
 

O Livro Didático 

 

 Não há como desconsiderar a importância do livro didático como um dos 

fatores que influencia o fazer pedagógico. 

  Em estudo realizado sobre as opiniões de pessoas de diferentes faixas 

etárias sobre velhice, Neri e Wagner (1985) afirmam que as pesquisas têm 

tratado das variáveis determinantes ou concomitantes de atitudes, percepções, 

opiniões, crenças, expectativas e estereótipos sobre a velhice. Para as autoras, 

os elementos de percepção dos velhos e os modos como essa percepção se 

dá, tanto em nível social quanto individual, está no ambiente social. As  autoras 

(1985, p.93) ressaltam que: 

(...) há várias práticas responsáveis pela transmissão desses 
elementos. Independentemente da sua fonte (família, escola, livro 
didático,...),  dos  meios  utilizados,  dos  fins  a   que responde essa 
transmissão e de sua ideologia, o que existe  de  central  nessa  
questão  toda é que essa transmissão funciona. E funciona  de  tal  
maneira  que,  os  indivíduos acabam assumindo conhecimentos, 
estereótipos  e auto-conceito como algo estritamente pessoal, interno 
e auto gerado. 
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  Fica claro no texto das autoras que o livro didático é um veículo de 

difusão tanto de conhecimentos quanto de estereótipos, fato que evidencia a 

relevância do cuidado tanto do conteúdo quanto da forma com que o mesmo é 

transmitido.  

  Diversos estudos foram realizados colocando em foco o que é veiculado 

nos livros didáticos; um dos mais antigos é o de Deiró (1978, p. 11)  que  

afirma: o livro didático desempenha a função de inculcação da ideologia 

dominante, transmitindo valores que não correspondem às necessidades e aos 

interesses da classe trabalhadora.  

 A autora alerta, ainda,  que o problema da transmissão desses valores, 

por meio dos textos de leitura das quatro primeiras séries do primeiro grau, é 

grave, considerando a posição acrítica dos receptores (crianças) que se 

encontram na faixa de 7 a 10 anos de idade, faixa etária caracterizada como 

um período de intenso desenvolvimento psicológico (nos aspectos cognitivos, 

afetivos, bem como nas dimensões individual e social). Para ela, a educação, 

ao transmitir conteúdos ideológicos por meio de textos, molda a personalidade 

das crianças que, nessa idade, ainda não possuem  discernimento para adotar 

ou não valores segundo suas  opções pessoais. 

  O livro didático, de acordo Franco (1982), seja qual for (de história, 

geografia, estudos sociais ou mesmo de matemática), não é neutro. Nos 

conteúdos que transmite, também se encontram os valores, as crenças, enfim 

a visão de mundo dos autores que o produzem. A mesma autora (1982, p.17-8) 

acrescenta que:  

(...)a importância de considerar que os livros didáticos podem 
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funcionar como instrumento de  reprodução  ideológica ou,  ao 
contrário,   podem vir   a  se  constituir em veículos   que possibilitem    
ao   aluno  o    desenvolvimento   de habilidades voltadas para a 
conscientização, reflexão e questionamento dos problemas da 
realidade social. 

 

  O livro didático, segundo Faria (1994), através dos valores da burguesia, 

camufla a desigualdade, dissimula a discriminação e contribui para a 

reprodução e manutenção desses valores. Em análise feita dos livros didáticos, 

tendo  o autor se debruçado sobre o tema “trabalho”, verificou que quem não 

trabalha, além do índio, é o velho e a velha. Nesse estudo, Faria (1994, p. 50) 

afirma, em relação ao idoso que: 

A imagem veiculada dos velhos é de ‘peso’, de dependência, de fardo 
pesado para os mais novos, apesar desses velhos terem um passado 
de trabalho e lutas, e de saberem das coisas e  contarem histórias.  

 

  Para Ragazzi (2004, p. 51), o livro didático ao unir os dois textos – o 

visual e o verbal - pode ser considerado um objeto pleno para o uso do 

professor. A autora destaca ainda, o papel do livro na superação de possíveis 

estereótipos e acrescenta que: 

a imagem visual se apresenta como um veículo significativo para a 
compreensão de uma cultura podendo ser utilizado, 
conseqüentemente, para identificar a concepção de velhice nessa 
cultura. 

 

 O livro é considerado um alimento fértil e essencial para a imaginação e 

desenvolvimento cognitivo da criança, devendo existir um interlocutor para 

orientar e dirigir o uso da informação veiculada. Ragazzi (2004, p. 97) propõe 

que: 

a educação se abra a novos paradigmas, contemplando questões 
associadas à superação de preconceitos e estereótipos, como os 
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recorrentemente ligados à velhice. 

  Em seu trabalho, Ragazzi (2004) verificou que,  na maioria das vezes, as 

imagens da velhice são desprovidas de aspectos positivos, não aparecendo 

como uma etapa de aquisições, mas sim de perdas. Segundo esta 

pesquisadora, a velhice é concebida e representada a partir de padrões 

culturalmente estabelecidos, sendo atribuídos a esta, estereótipos que não 

refletem a realidade dos fatos. A mesma autora pôde constatar em seu estudo, 

a partir da literatura infantil, que as imagens mais recorrentes de velhice são as 

que associam esta etapa da vida, quer à decrepitude física, quer ao 

desempenho de papéis tradicionalmente assimilados, tendendo a repor e a 

atualizar um ideário que reserva à velhice uma imagem desprezível e um lugar 

pouco confortável. 

  É fato que o livro didático está presente na sala de aula, devendo ser  

considerada a ressalva de Machado (2002) ao afirmar que existem livros de 

boa e  de má qualidade; esses últimos são os que apresentam incorreções 

teóricas e/ou disseminam visões preconceituosas. No entanto, como bem 

salientado pelo autor (2002, p. 110), o livro mais precário é melhor  do que livro 

nenhum, enquanto que o mais sofisticado dos livros pode  tornar-se pernicioso, 

se utilizado  de  modo  inadequado. 

  Batista (2003) afirma que as orientações legais (Leis de Diretrizes e 

Bases; Parâmetros Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares para o 

Ensino Fundamental) precisam ser refletidas tanto nas práticas escolares 

quanto na configuração dos livros didáticos, a fim de que sua utilização se 

concretize nas escolas, reforçando o vínculo dos conteúdos com as práticas 

sociais. Ressalta, o autor, que é necessário que o livro didático seja um 
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instrumento que favoreça a aprendizagem do aluno, no sentido do levá-lo ao 

domínio dos conhecimentos escolares e à reflexão desses, visando ampliar sua  

compreensão da realidade, instigando-o a pensar em perspectiva, formulando 

hipóteses de solução para os problemas atuais. 

  Alerta-nos, no entanto, Gióia (2001), para o fato de que, como 

professores acostumados a valorizar o conhecimento acumulado, parece ser 

preocupante que o livro, instrumento primordial de divulgação do conhecimento 

em qualquer área, possa ser um meio duvidoso de obtenção de  conhecimento. 

Isso porque, em sua pesquisa, a autora observou que havia distorções ou  

incorreções a respeito de uma dada abordagem psicológica no livro destinado 

à formação de professor. 

  Também Rojo (2003) afirma que estudos e investigações sobre a 

produção didática brasileira vêm, reiteradamente, desde os meados da década 

de 1960, denunciando a falta de qualidade de parte significativa desses livros: 

seu caráter ideológico e discriminatório, sua desatualização, suas incorreções 

conceituais e suas insuficiências metodológicas, além de que esses livros,  

muitas vezes de baixa qualidade, terminam por se constituir, para parte 

significativa da escola brasileira, o principal material impresso utilizado por 

professores e alunos.  

 

O Programa Nacional do Livro Didático – PNLD 

  A avaliação criteriosa dos livros didáticos, desde o início, teve como 

objetivo garantir que os professores e alunos possam trabalhar conteúdos com 
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mais segurança, sem a veiculação de informações preconceituosas e 

discriminatórias em um instrumento de tão grande alcance.  

  Em 1985, criou-se o PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) 

vinculado à FAE (Fundo de Assistência ao Estudante), com o objetivo de 

distribuir gratuitamente o material aos alunos de escolas públicas do Brasil. 

Atualmente, vinculado ao FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação), tem-se o PNLD que possui o mesmo objetivo que o programa 

anterior no que se refere à distribuição, porém com a proposta de realizar 

análise prévia da qualidade dos livros didáticos distribuídos. Em outras 

palavras, o PNLD defende ter a função de adquirir obras didáticas de qualidade 

e distribuí-las a todos os alunos das escolas públicas do Ensino Fundamental. 

Neste texto também é afirmado que a escolha e a compra desses materiais 

envolvem a qualidade do ensino (Brasil, 2004, p.10) 

  Em 1990, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) iniciou a discussão 

sobre a qualidade do livro didático. Primeiramente através do Plano Decenal de 

Educação para Todos, em 1993, no qual assume, como diretrizes,  o 

aprimoramento da distribuição e das características físicas do livro didático 

adquirido, bem como a capacitação adequada do professor para avaliar e 

selecionar o material a ser utilizado, com o objetivo de melhorar a qualidade 

desse livro, por meio da definição de uma nova política do livro  no Brasil. 

Formou-se, assim, uma comissão de especialistas encarregada de avaliar a 

qualidade dos livros mais solicitados ao Ministério e de estabelecer critérios 

gerais para a avaliação das novas aquisições. 

   Inadequações editoriais, conceituais e metodológicas dos livros didáticos 
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são evidenciadas, em 1994, por esta comissão. Dessa forma, são 

estabelecidos os requisitos mínimos que devem preencher o livro didático de 

boa qualidade.  

  Conforme Rojo (2003), na perspectiva de garantir  melhor qualidade do 

livro didático,  o Ministério da Educação instituiu, em 1996, a análise e 

avaliação pedagógica dos livros a serem escolhidos pelas escolas e 

distribuídos pelo PNLD . 

  Comissões formadas por professores, compostas por áreas de 

conhecimento, tiveram por incumbência a formulação de critérios comuns de 

análise, a adequação didática e pedagógica, a qualidade editorial e gráfica, a 

pertinência do manual do professor para uma correta utilização do livro didático 

e para atualização do docente. Definiu-se, como critérios eliminatórios, que  os 

livros não poderiam expressar preconceitos de origem, sexo, cor, idade ou 

quaisquer outras formas de discriminação; não poderiam induzir ao erro ou 

conter erros graves relativos ao conteúdo da área de conhecimento. 

 Em 1997, após análise dos livros didáticos de Português, Matemática, 

Ciências e Estudos Sociais de 1ª a 4ª séries, o PNLD estabeleceu uma 

classificação dos livros em quatro grandes categorias: excluídos, não 

recomendados, recomendados com ressalvas e recomendados. A divulgação, 

para os professores, foi feita através do Guia de Livros Didáticos, contendo 

todos os livros que reuniram qualidades suficientes  para serem recomendados 

(com ou sem ressalvas). 

  Atualmente, para a classificação das obras recomendadas são 

estabelecidas as seguintes categorias: Recomendadas com distinção (RD); 
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Recomendadas (REC);  e Recomendadas com Ressalvas (RR).  

  As obras Recomendadas com Distinção (RD) são aquelas com 

qualidades inequívocas e bastante próximas do ideal representado pelos 

princípios e critérios que enfatizam que o livro didático seja qual for a disciplina, 

deve contribuir para a construção da ética, preparando o educando para o 

exercício da cidadania. Constituem propostas pedagógicas elogiáveis, criativas 

e instigantes. As obras Recomendadas (REC) são aquelas que cumprem 

plenamente todos os requisitos de qualidades exigidos, assegurando a 

possibilidade de um trabalho didático correto e eficaz pelo professor. Já as 

obras Recomendadas com Ressalvas (RR) são aquelas isentas de erros 

conceituais ou preconceitos, que obedecem os critérios mínimos de qualidade, 

mas que contêm algumas limitações. Assim, são obras que podem subsidiar 

um trabalho adequado, desde que o professor esteja atento às observações, 

consulte bibliografias para a revisão e complemente a proposta. 

 

 

Os Livros Didáticos de Língua Portuguesa do PNLD/2004. 

 

 A área de Língua Portuguesa, de acordo com os PCNs, ao propor 

atividades lingüísticas tem como objetivo  tornar possível a análise crítica dos 

discursos para que o aluno possa identificar pontos de vista, valores e 

eventuais preconceitos neles veiculados (Brasil, 1998, p. 59). 

 Os PCNs para a área de Língua Portuguesa focalizam a necessidade de 

oferecer ao aluno condições de ampliar o domínio da língua e da linguagem, 
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aprendizado fundamental para o exercício da cidadania. 

 De acordo com PNLD (BRASIL, 2004, p.36), contribuir para o 

desenvolvimento da ética necessária ao convívio social e à cidadania, no livro 

didático de Língua Portuguesa, significa: 

Não veicular, nos textos e nas ilustrações, preconceitos que levem a 
discriminações de qualquer tipo, especialmente no que diz respeito 
aos diferentes falares regionais e sociais. 

Não fazer do livro didático um instrumento de propaganda e 
doutrinação religiosas. 

Não fazer do livro didático um veículo de publicidade e difusão de 
marcas, produtos e serviços comerciais. 

Estimular o convívio social e a tolerância, abordando a diversidade da 
experiência humana, com respeito e interesse, inclusive no que se 
refere à diversidade lingüística. 

 
   Nessa perspectiva, a obra didática não poderá veicular preconceitos de 

origem, cor, condição econômico-social, etnia, gênero, linguagem e qualquer 

outra forma de discriminação e a não observância desses aspectos justifica a 

exclusão do livro didático pelo PNLD.  

 No caso dos livros de Língua Portuguesa, sua aprovação está 

condicionada à qualidade no que diz respeito ao: 

 - Processo de alfabetização: correção de conceitos e definições; 

orientação para o desenvolvimento de habilidades de interação pela escrita; 

orientação para a construção de conceitos e regras; contribuição para o 

desenvolvimento das habilidades de observação, análise, generalização, 

memorização e aplicação;  

 - Apropriação do sistema alfabético e das convenções da escrita: 

consideração das hipóteses / processos de aprendizagem; exploração das 

relações fonema/grafema; consideração das regularidades e irregularidades 
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ortográficas; exploração dos diferentes tipos de letra; do espaçamento entre 

palavras e da pontuação, das variedades dialetais e das relações oralidade-

escrita. 

 - Natureza do material textual: quanto a tipologia (diversidade de 

gênero/tipo; de contextos sociais de uso; presença de dialetos e registros 

lingüísticos diversificados); a respeito da temática dos textos objeto de 

atividade de leitura (diversidade temática; heterogeneidade do universo de 

referência e diversidade de contexto cultural); quanto a autoria (diversidade; 

representatividade e presença de tradição oral); textualidade (presença de 

textos autênticos, de textos integrais; coerência e consistência de textos; 

presença de textos adaptados e/ou com recortes; créditos completos dos textos 

selecionados; fidelidade ao suporte original do texto; presença de textos e 

maior extensão e de textos complementares).  

 - Leitura e compreensão de textos: colaboração para a (re) construção 

da leitura como uma situação efetiva de interlocução (recuperação do contexto 

de produção do texto e definição, para o aluno, das finalidades da atividade de 

leitura); colaboração para a construção de sentidos do texto pelo aluno 

mediante a exploração de estratégias de leitura a serem realizadas pelo aluno. 

 - Oralidade: contribuições para o desenvolvimento da linguagem oral 

pelo aluno visando o favorecimento do uso da língua na interação de sala de 

aula, da exploração das diferenças entre as modalidades oral e escrita da 

língua, das variedades da linguagem oral e dos gêneros orais do discurso; da 

exploração dos traços da língua padrão relacionados aos gêneros 

formais/públicos da linguagem oral e correção dos conceitos mobilizados.  
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 - Produção de textos escritos: tipologia – diversidade de tipos de texto, 

de gêneros e de dialetos e registros adequados à situação de produção; 

condições de produção e de circulação do texto; contribuição para a construção 

da textualidade pelo aluno; avaliação dos textos produzidos.  

 - Formulação de Atividades: que privilegiem a adequação em relação 

aos objetivos declarados na obra; clareza e correção na formulação; 

exploração de diferentes graus de complexidade; variedade na formulação; 

tratamento da leitura no que tange a adequação na orientação para a 

construção dos sentidos do texto e presença ou sugestão, no livro de 

atividades de atividades com outros livros e/ou outros suportes de texto.  

 - Manual do Professor: com pressupostos teórico-metodológicos  

explicitados; sem erros conceituais graves ou que levem a erros; coerência 

entre os pressupostos explicitados e o livro didático; objetivos da atividades 

expostos com clareza; fornecimento de subsídios para a avaliação; presença 

de orientações visando a articulação de conteúdos entre si e com as demais 

áreas de conhecimento; sugestões de leituras complementares; clareza e 

correção de linguagem para as formulações das orientações para o professor; 

contribuir para a formação e atualização do professor e para o trabalho em sala 

de aula.  

 - Aspectos gráficos-editoriais: no que diz respeito à funcionalidade e 

correção; qualidade visual (imagens). 

 A especificidade da área, Língua Portuguesa, não isenta o livro didático 

de corresponder aos critérios eliminatórios e classificatórios propostos pelo 

PNLD, quais sejam:  
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1. Correção dos conceitos e informações básicas; 

2. correção e pertinência metodológicas; e 

3. contribuição para a construção da cidadania. 

 Cabe ressaltar que esse último critério tem como objetivo primeiro a 

construção da ética necessária ao convívio social e à cidadania, estando 

diretamente relacionado ao tema do presente trabalho..  

 No que tange à construção da cidadania, os critérios considerados 

podem ser observados em parte da Ficha de Avaliação - Língua Portuguesa - 

utilizada pelo PNLD apresentada abaixo. 

 

Itens constantes da Ficha de Avaliação do PNLD/2004  
Fonte: BRASIL/MEC.Guia dos Livros Didáticos, 2004. 
 
 

Em suma,  para ser avaliado positivamente por este Programa e receber 

a menção RD – recomendado com distinção, um livro didático deve apresentar 

propostas didático-editoriais com um nível de qualidade perto da excelência, no 
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que se refere a uma condução reflexiva e funcional de modo a construir 

conhecimentos lingüísticos e explorar as características da fala, articulando o 

trabalho de reflexão sobre textos e discursos com o uso social da linguagem. 

 No caso dos livros de Língua Portuguesa, sua categorização/ 

recomendação está condicionada, entre outros aspectos, à qualidade no que 

diz respeito: 

• À natureza do material: tipologia e temática dos textos objeto de 

atividades de leitura; 

• Às atividades de leitura e compreensão de textos: colaboração para 

a (re)construção da leitura como uma situação efetiva de interlocução 

colaboração para a (re)construção de sentidos do texto pelo aluno;  

• A construção da cidadania: isenção de preconceitos, diversidade da 

experiência humana, construção da ética democrática. 

A seguir, são apresentados alguns dados referentes à classificação das 

coleções1de Língua Portuguesa pelo PNLD e à distribuição das recomendadas, 

conforme pode ser visualizado nas Figuras 1 e 2:  

                                                 
1 As obras avaliadas são coleções compostas por quatro volumes, cada um direcionado a uma 
dada série. 
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Classificação das coleções segundo critérios do 
PNLD

RD/REC/RR
69%

EX
31%

 
Figura 1 - Classificação das coleções segundo critérios do PNLD 
Fonte: BRASIL/MEC.Guia dos Livros Didáticos, 2004. 

 

Verifica-se que das coleções de Língua Portuguesa de 1ª. á 4ª. Séries 

encaminhadas para avaliação PNLD/2004, foram recomendas 69% das obras 

inscritas, sendo as demais excluídas (31%). Cabe ressaltar que dentre as 

obras recomendadas, apenas 17% obtiveram a menção RD, isto é, foram 

recomendadas com distinção; das restantes, 34% foram recomendas sem 

qualquer adendo (com a classificação REC) e as demais classificadas com RR, 

isto é, foram recomendadas com ressalvas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – Distribuição das coleções recomendadas pelo PNLD/2004. 
Fonte: BRASIL/MEC.Guia dos Livros Didáticos, 2004. 
 

Distribuição das coleções recomendadas pelo 
PNLD/2004.

REC
34%

RR
49%

RD
17%
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 Fica claro que, embora a metade dos livros tenha atendido aos critérios 

do Programa, apenas 17% deles atingiram nível de qualidade próximo à 

excelência (RD); sendo preocupante o fato de que 49% apresentaram 

deficiências em relação à área de Língua Portuguesa, já que mereceram 

ressalvas (RR) nas atividades elaboradas para este ou aquele domínio de 

conhecimento. 

 Com base nos critérios estabelecidos, o Guia do PNLD 2004, para as 1ª a 

4ª séries do Ciclo I do Ensino Fundamental, recomendou as coleções listadas 

no Quadro 1 para a área de Língua Portuguesa.  
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Quadro 1 - Coleções  direcionadas as quatro primeiras séries do Ciclo I 
do Ensino Fundamental pelo PNLD/2004 

R
E

C
O

M
E

N
D

AD
A

S
  

C
O

M
 D

IS
TI

N
Ç

Ã
O

   
 

(R
D

) 
• Coleção de Linguagem e Vivência – Língua Portuguesa  

• Coleção Vitória-Régia - Língua Portuguesa 

• Coleção Construindo a Escrita – Textos, Gramática e Ortografia  

• Coleção Português – Uma proposta para o Letramento 

• Coleção Português na Ponta do Lápis ... e da Língua 

R
E

C
O

M
E

N
D

AD
A

S
 (R

E
C

) 

• Coleção A Escola é Nossa – Português- 1a a 4 a séries  

• Coleção Análise, Linguagem e Pensamento – ALP Novo  

• Coleção Curumim - Língua Portuguesa  

• Coleção Linhas & Entrelinhas  

• Coleção Com Texto e Trama  

• Coleção L.E.R. Leitura, Escrita e Reflexão - Língua Portuguesa  

• Coleção Leitura, Interação e Produção – Trabalhando com Projetos  

• Coleção Letra, Palavra e Texto - Língua Portuguesa e Projetos  

• Coleção Língua Portuguesa  

• Coleção Língua Portuguesa  

 

R
E

C
O

M
E

N
D

A
D

A
S

 C
O

M
 R

E
S

S
A

LV
A

S
 (R

D
) 

• Coleção Bem-Te-Li - Língua Portuguesa  

• Coleção Arte & Manhas da Linguagem  

• Coleção Eu Gosto – Prática da Linguagem Escrita e Oral - Língua 

Portuguesa 

• Coleção Montagem e Desmontagem de Textos - Língua Portuguesa  

• Coleção Idéias em Contexto - Língua Portuguesa 

• Coleção Leitura Expressão Participação  

• Coleção Na Trilha do Texto Atividades Sociointeracionistas - Língua 

Portuguesa 

• Coleção Nova Expressão - Língua Portuguesa – Atividades de Pensar, 

Falar, Ler e Escrever  

• Coleção Novo Tempo – Português  

• Coleção Os Caminhos da Língua Portuguesa  

• Coleção Pensar e Viver - Língua Portuguesa  

• Coleção Vivência e Construção - Língua Portuguesa  

• Coleção Vivenciando a Linguagem  

• Coleção Viver e Aprender Português - Nova Versão 

Fonte: Guia do PNLD/204. 

 Como pode ser observado, apenas cinco dentre as 29 coleções 
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recomendadas receberam a menção RD, sendo, pois obras cuja qualidade não 

se questiona, e que, à princípio, é considerado material didático que contribui 

para a formação plena do aluno. 

 Como exposto, o PNLD ao avaliar os livros didáticos, com vistas a 

melhoria da qualidade de ensino, reconhece a importância desses instrumentos 

como facilitadores do processo ensino-aprendizagem e à parcela significativa 

desses na superação de estereótipos, e, especialmente aqueles que foram 

recomendados com distinção.  

 No que tange à temática velhice, estariam tais livros didáticos 

contribuindo para a veiculação de mensagens adequadas em relação à 

velhice? Esta é a questão que nos levou a propor o presente estudo que 

pretende verificar se e como a temática velhice é abordada nos livros didáticos 

de Língua Portuguesa recomendados com distinção pelo PNLD/2004, 

direcionados aos alunos da 1ª série do Ensino Fundamental. 
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 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 

Não tenho um caminho novo.  
O que eu tenho é um jeito novo de caminhar 
(Thiago de Melo) 
 

 

 Os livros didáticos de Língua  Portuguesa de 1ª. série foram escolhidos 

para análise, em virtude de seu freqüente uso em sala de aula, sendo um 

importante instrumento no processo ensino-aprendizagem, e também por se 

considerar que o momento inicial de escolarização é marcante na vida dos 

alunos, podendo ser, essa primeira etapa da educação formal, propícia à 

apresentação do tema velhice. 

Objetivamos no presente estudo, como já referido, verificar se a temática 

velhice é abordada e, em sendo, de que forma ela é veiculada. Para tanto, 

tomar-se-ão, como material de análise, os cinco livros didáticos (LDs) 

pertencentes as coleções de Língua Portuguesa recomendadas com distinção 

pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) em 2004.  

Tais livros pertencem às coleções2 que, além de apresentarem correção 

conceitual e metodológica, deveriam abordar os assuntos de forma ética, sem 

veicular discriminação, ou seja, supõe-se que os referidos livros, se 

abordassem a temática velhice, deveriam fazê-lo de forma conceitual e 

eticamente adequada.  

Os livros, doravante, serão identificados como LD1, LD2, LD3, LD4 e 

                                                 
2 As coleções totalizam 20 volumes, ou seja, cada uma delas é composta por quatro volumes, 
cada um correspondendo a uma série. 
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LD5 e estão especificados no Quadro 2. 

Quadro 2 - Livros selecionados para análise (LD) 
 

Identificação Titulo da 
Coleção 

Autor(es) Editora Local Ano Total de 
Páginas

LD1 
Vitória Régia 

– Língua 
Portuguesa 

GOMES, Solange. LAGO/IBEP PR/SP 2001 192 

LD2 

Construindo a 
Escrita – 
Textos, 

Gramática e 
Ortografia. 

CARVALHO, 
Carmem Silvia e 
BARALDI, Maria 

da Graça 

ÁTICA SP 2001 224 

LD3 

Português na 
ponta do 
lápis... e da 
Língua 

BRAGA, Rita de 
Cássia E.; 
MAGALHÃES, 
Márcia A. F. e 
GUALBERTO, Ilza 
Maria Tavares. 

 

QUINTETO 
EDITORIAL SP 2003 240 

LD4 

Português – 
uma proposta 
para o 
letramento. 

SOARES, Magda 
Becker. MODERNA SP 1999 199 

LD5 

Linguagem e 
Vivência – 
Língua 
Portuguesa. 

OLIVEIRA, Tania 
Amaral; SILVA, 
Antônio de 
Siqueira e 
BERTONI, Rafael 

IBEP SP 2000 224 

 

 Como pode ser observado, trata-se de publicações recentes (1999 à 

2003), de editoras sediadas em São Paulo.  

 Um dado importante refere-se à abrangência de utilização deste 

material: os livros avaliados pelo PNLD têm ampla divulgação, já que são 

adquiridos e distribuídos pelo Estado. Dos livros recomendados com distinção 

em 2004, foram distribuídos às escolas públicas 113.708 exemplares3, 

destinados à 1ª série do Ensino Fundamental.  

                                                 
3 Dado fornecido verbalmente pela funcionária da CENP - Coordenadoria de Estudos e Normas 
Pedagógicas da Secretaria de Estado da Educação/SP. 
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  A seguir, são fornecidas informações sobre a estrutura que compõe 

cada um dos livros selecionados para análise; tais informações são 

importantes, já que as seções que os compõem não são semelhantes, nem 

equivalentes em cada um dos livros. 

 LD1 (Coleção Vitória-Régia)  

É  composto por sete unidades de ensino, cada uma apresentando um 

texto central, o qual é trabalhado em seis seções:   

 (1)   Analisando o Texto (leitura e compreensão); 

 (2) Trabalhando a linguagem (análise e reflexão lingüísticas, 

contextualizada nos textos lidos); 

 (3)  Relacionando (apresentação de novos textos sobre o mesmo tema, 

a partir de diferentes pontos de vista); 

 (4)  Oficina de textos (produção de textos escritos pelo aluno); 

 (5)  Outras leituras (apresentação de outros textos relacionados ao 

gênero ou tema abordado); 

 (6)  Sugestões de leitura (indicação de outros livros). 

 

 LD2 (Coleção Construindo a Escrita – Textos, Gramática e Ortografia)  

  Apresenta-se organizado em duas partes: a primeira, que contém textos, 

dá ênfase à leitura e interpretação dos mesmos; para tanto, é sub-dividida em 

duas seções:  

 (1) Exploração Oral, seção que visa a motivar o aluno para a leitura, 

trabalha com estratégias de antecipação do conteúdo e da forma, 

propõe atividades de dedução de significado das palavras;  
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 (2) Descobertas Textuais, seção composta de exercícios de 

interpretação a serem respondidos por escrito, antecedidos de 

discussões prévias do professor com os alunos e entre os alunos.  

 A segunda parte destina-se a trabalhar gramática  e ortografia, dando 

ênfase aos exercícios. 

 

 LD3 (Coleção Português na Ponta do Lápis...e da Língua)  

Organiza-se em quatro unidades, duas temáticas e duas unidades 

instrumentais, ou seja, as unidades temáticas são voltadas para o trabalho 

específico com um determinado tema/conhecimento; as  unidades 

instrumentais focalizam a distinção entre as letras cursiva e de forma, a ordem 

alfabética e o uso do dicionário.  

As unidades temáticas constituem-se das seguintes seções:  

 (1) Bate Papo, de Olho no Texto e Indo Além – atividades de 

compreensão de textos. 

 (2) Mão à obra - referente ao uso da linguagem, propondo a produção 

de textos orais e escritos, verbais ou não-verbais. 

 (3) Pense, use e abuse – exercícios relacionados aos conhecimentos 

gramaticais a partir de textos. 

 (4) Para ouvir e pensar – proposição de textos para leitura em voz alta 

pelo professor; são textos mais longos e não são todas as unidades 

que apresentam esta seção. 

 (5) Para Ler +  -  apresentação de resenhas e reprodução de capas de 

livros, sendo feitas “sugestões de leitura” relacionadas aos temas 

tratados. 
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 (6) Despedindo-se da unidade – apresentação de resumo retrospectivo 

da unidade, sistematizando e avaliando globalmente os conteúdos 

estudados. 

Já as unidades instrumentais não se subdividem em seções e devem ser 

utilizadas pelo professor na medida da necessidade do grupo de alunos e de 

forma intercalada às unidades temáticas. 

 LD4 (Coleção Português – Uma Proposta para o Letramento).  

 Organiza-se em quatro unidades temáticas em que se exploram 

diferentes textos relacionados entre si, seja a partir do conteúdo, da forma ou 

do modo de dizer. As unidades são intituladas : É hora da escola; Muito prazer 

Dona Rua; O melhor amigo do homem; Bruxas? Bruxas!. 

 As seções que compõem essas unidades são:  

 (1) Leitura (preparação para a leitura, leituras oral e silenciosa, 

interpretação oral e escrita, sugestões de leitura); 

 (2)  Produção de Texto (usando as linguagens oral e/ou escrita); 

 (3)  Linguagem Oral; 

 (4)  Vocabulário. 

 LD5 – Coleção Linguagem e Vivência – Língua Portuguesa. 

  Apresenta nove unidades temáticas desenvolvidas por meio de seções, 

a saber: 

 (1) Vamos conversar? (preparação dos alunos para a leitura, a partir de 

levantamento de conhecimento prévio e construção de hipóteses 

sobre o texto); 

 (2) Leitura e  construção de sentido – apresentação de textos escritos e 
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de imagens, seguidos de atividades de interpretação  e estudo do 

vocabulário pelo aluno; 

 (3) Oral e  escrita  - referente às atividades de produção textual pelo 

aluno; 

 (4) Produção artística (realização, pelos alunos, de atividades, tais como 

ilustração, montagem de mural, confecção de cartazes, 

representação gráfica de texto, relativas ao texto produzido); 

 (5) Refletindo sobre a linguagem – ênfase ao aspecto gramatical; 

proposição de análises lingüísticas quanto ao uso da norma culta; 

 (6) Brincando também se aprende - espaço lúdico no livro; 

 (7) Avaliação. proposição de atividades de auto-avaliação e com 

sugestões de leitura. 

 

 

Procedimentos para Coleta e Análise dos Dados 

 

 O conteúdo dos livros didáticos selecionados foi alvo de análise em 

relação à veiculação da temática velhice. A análise do material foi realizada em 

dois momentos. 

No primeiro momento, para seleção dos textos a serem analisados, foi 

feita a leitura geral dos 202 textos constantes nos LDs., para verificar a 

presença de vocábulos que fizessem menção à temática velhice.  

Foram considerados os vocábulos idoso(a), velhice, envelhecimento, 

velho(a), velhinho (a), velhote (a), avô(s), avó(s), vô/vovô, vó/vovó, anciã(o), 
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maturidade e aposentadoria, utilizados em textos que faziam referência à 

velhice e/ou ao envelhecimento no ser humano.  

Do conjunto de textos lidos, procedeu-se à separação e exclusão 

daqueles que não envolviam seres humanos. Permaneceram 21 textos, 18 

deles contendo vocábulos que faziam referência direta à velhice e/ou 

envelhecimento no ser humano e três textos cujos vocábulos associavam 

características de idosos a seres imaginários. Em Anexo, os textos 

selecionados são apresentados na íntegra, destacando-se os vocábulos 

considerados.   

Com relação às ilustrações, foram consideradas apenas aquelas 

inseridas nos textos selecionados. 

Após a seleção dos textos e ilustrações de cada livro, passamos ao 

segundo momento, quando se procedeu à análise dos mesmos, com foco no 

conteúdo veiculado, tendo como critérios: 

(1) Evidência da temática : 

a) foco central 

b) associação a outros temas 

c) papel desempenhado pelas personagens 

(2) O que aparece: 

a) aspectos físicos: idade, aparência (calvície, cabelos brancos, 

rosto enrugado, uso de óculos, bengalas, roupas, etc); 

b) aspectos afetivos: sentimentos e estado emocional (alegria, 

tristeza, solidão, depressão...) que produzam bem-estar e mal 

estar, seja no ou pelo idoso; 
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c) aspectos de relacionamento interpessoal, seja intergeracional 

(entre gerações) familiar, seja intergeracional não familiar e, 

ainda, outros relacionamentos (ex.: idoso/idoso); 

d) outros aspectos (trabalho, produtividade, aposentadoria, 

condição econômica, dependência ou independência financeira, 

direitos...). 

 

 Embora os diferentes aspectos estejam inter-relacionados, tal divisão foi 

utilizada para fins de análise.  

Ainda, em cada aspecto mencionado, procurou-se identificar em que 

direção era apresentado, a partir do uso de vocábulos ou imagens veiculadas 

no livro didático, considerando-se: 

- favorável ao idoso e à velhice, se valorizando-os, e desfavorável 

quando na desvalorização dos mesmos. 

- a presença de estereotipias e de discriminação em relação ao idoso e à 

velhice.  

 Optamos por privilegiar os textos e ilustrações das coleções, excluindo o 

o Manual do Professor e os exercícios da análise, uma vez que o primeiro não 

é utilizado diretamente pelo aluno e pelo fato de os exercícios, em grande 

parte, enfatizarem os aspectos gramaticais. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
 

Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no 
trabalho, na ação-reflexão. (Paulo Freire) 

 
 

 
 Visando a responder as questões desta pesquisa A temática velhice é 

contemplada no livro didático? E, se sim, de que forma? foram lidos ao todo 

202 textos, dos quais foram 21 analisados. Verificamos que,  do total dos textos 

disponíveis (202) em apenas 21 (10,4%) identificamos vocábulos considerados 

como menção à velhice. Os vocábulos mencionados e a freqüência em que 

ocorreram são apresentados na Tabela 1 a seguir: 

 
Tabela 1 –Vocábulos e freqüência dos mesmos nos 21 textos analisados.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VOCÁBULO OCORRÊNCIA 
Avós 2 
Avô 12 

Vovô 7 
Avó 03 

Vovó 5 
Vó 11 

Sub total 40 
Velha 2 
Velho 1 

Velhinho 8 
Sub total 11 
Total  51 
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Podem ser observados na Tabela 1 os vocábulos encontrados nos 21 

textos que faziam referência à velhice e/ou envelhecimento no ser humano ou 

que associavam características de idosos a seres imaginários. Optamos em 

dividi-los em duas categorias: a primeira, que passaremos a denominar como 

Avós, engloba os vocábulos avós, avô, avó, vovô, vovó e vó; a segunda, 

denominada Velho, engloba os vocábulos velho, velha e velhinho. Como se 

observa, os vocábulos mais utilizados foram: avô, vó, velhinho e vovô, 

respectivamente, 12, 11, 8 e 7 ocorrências.  

 Observamos, assim, que a categoria Avós apresentou maior índice de 

ocorrência (78%) conforme demonstra a Figura 3 a seguir.  

Velho
22%

Avós
78%

 

Figura 3 -  Percentual de ocorrências por categoria 

  

 Do total de 202 textos lidos, 21 textos continham os vocábulos já 

referidos. No Quadro 3, apresenta-se a distribuição dos textos, por livro, com 

os títulos. 
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Quadro 3 – Total geral de textos por livro; número de textos com 
vocábulos selecionados e respectivos títulos. 
 

LIVRO TOTAL TEXTOS 
POR LIVRO 

NÚMERO DE TEXTOS 
COM VOCÁBULOS 
SELECIONADOS 

TÍTULOS DOS TEXTOS  
COM VOCÁBULOS 
SELECIONADOS 

 LD1 39 4 
 O presente do avô 
 O paraíso dos gatos 
 O cofre do sábio 
 Registro de Nascimento 

LD2 33 8 

 Bilhete 
 Papo furado 
 A Coisa 
 Meu primeiro dragão 
 Às vezes de noite 
 Se não me falhe a memória 
 Fim de domingo 
 Tudo pronto para a festa de 
aniversário 

LD3 38 - - 

LD4 39 3 
 Muito prazer, dona rua! 
 O que é Bruxa? 
 Uma lição de bruxaria 

LD5 53 6 

 Nome da gente 
 Troca de segredos 
 Com Licença, Seu Bicho-Papão 
 Por que os cães de cheiram uns 
aos outros 

 Cada mãe é diferente 
 Pai 

TOTAIS 202 21  
   

  Cabe ressaltar que o LD3 apresenta 38 textos, no entanto, não há em 

nenhum deles vocábulos com menção ao idoso ou à velhice.  Já o LD2 e LD5 

são os livros que apresentam  maior número de textos em que tais vocábulos 

apareceram. 

 A seguir, o Quadro 4, apresenta a lista dos 21 textos selecionados, 

identificando o tema/foco central dos mesmos. 
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Quadro 4 -  Foco central dos textos selecionados. 

LIVRO 
TÍTULOS DOSTEXTOS COM 
VOCÁBULOS RELATIVOS A 

TEMÁTICA VELHICE 
TEMA/FOCO CENTRAL  

O presente do avô Trata da relação harmoniosa entre o avô e o neto 

O paraíso dos gatos 
Narra a história de uma relação amistosa entre 
criança e animal /gato e, contrariamente, entre a 
criança empregada e patroa idosa.  

O cofre do sábio 
Retrata a mudança no tratamento dado pelas 
sobrinhas ao tio idoso, de acordo com os interesses 
(financeiro) das mesmas. 

LD1  

Registro de Nascimento Reprodução do documento para trabalhar o gênero 
textual e introduzir a temática Quem sou eu? 

Bilhete 
Apresenta o bilhete como forma de comunicação 
escrita, no qual a emissora avisa à mãe sua ida à 
casa da avó.   

Papo Furado 

Narra a história de uma garota em fase de perda dos 
dentes-de-leite e as situações criadas por ela, para 
lidar com as com dificuldades deste momento no 
ambiente escolar.  

A Coisa Trata do medo gerado pela “Coisa” que habitava o 
porão da casa dos avós de Alvinho.  

Meu primeiro dragão 
Narrativa de um garoto que acredita ter encontrado 
um dragão baseado nos conhecimentos do avô a 
respeito das “coisas de floresta”. 

Às vezes de noite Gênero textual – Poesia cuja ênfase é dada às rimas. 

Se não falhe a memória  
Narra a situação de um idoso que, após passar por 
um problema orgânico, vai ao cartório e apresenta 
dificuldade de lembrar o nome de uma pessoa.     

Fim de domingo  
Historia em quadrinhos que trata da preocupação do 
pai com a demora do filho que será trazido para casa, 
pela avó paterna/motorista. 

LD2 

Tudo pronto para a festa de 
aniversário  

História em quadrinhos, na qual o Menino Maluquinho 
propõe, por meio de um trocadilho, na falta da velinha  
que se utilize a velhinha/avó. 

Muito prazer, dona rua! Discorre sobre a idade da rua,  levantando a 
possibilidade desta ser mais velha do que a vovó. 

O que é Bruxa? Texto com definição do que é uma bruxa.  
LD4 

Uma lição de bruxaria  

Conta a história de uma avó bruxa que ensina 
bruxarias à sua neta. Ocorrem situações engraçadas 
durante a narrativa que levam a avó a pensar em se 
tornar uma bruxa moderna. 

Nome da gente O texto gira em torno da escolha do nome da criança 
que nascerá em breve.  

Troca de segredos 
A narrativa traz a curiosidade do neto em relação a 
caixa que o avô possuía,  contendo brinquedos de 
sua infância. 

Com Licença, Seu Bicho-
Papão Narra os medos de um grupo de crianças. 

Por que os cães se cheiram 
uns aos outros 

A história tem como tema a pergunta de uma criança 
ao avô sobre por quê os cachorros se cheiram. 

Cada mãe é diferente Texto que elenca os diversos tipos de mães. 

LD5 

Pai Poema sobre os vários significados atribuídos à 
palavra pai. 
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 Verificamos nos textos selecionados (21) que a temática velhice e o 

processo de envelhecimento, na maioria das vezes, não aparecem como foco 

central das narrativas, sendo feitas apenas referências às características das 

pessoas idosas, associando-as a outros temas.  

 Ainda, em relação à evidência da temática, recorremos à verificação do 

papel desempenhado pelas personagens idosas nos textos selecionados, 

conforme o Quadro 5.  

Quadro 5 – Papel desempenhado pelas personagens idosas nos textos 
selecionados. 

PERSONAGEM CENTRAL LIVRO TÍTULOS DOSTEXTOS COM VOCÁBULOS 
 RELATIVOS A TEMÁTICA VELHICE SIM NÃO 

O presente do avô   
O paraíso dos gatos   
O cofre do sábio   

LD1  

Registro de Nascimento   

Bilhete   
Papo Furado   
A coisa   
Meu primeiro dragão   
As vezes de noite   
Se não falhe a memória    
Fim de domingo    

LD2 

Tudo pronto para a festa de aniversário    

Muito prazer, dona rua!   
O que é Bruxa?   LD4 
Uma lição de bruxaria    

Nome da gente   
Troca de segredos   
Com Licença, Seu Bicho-Papão   
Por que os cães de cheiram uns aos 
outros   

Cada mãe é diferente   

LD5 

Pai   

TOTAIS  6 15 
 

  Como pode ser observado no Quadro 5, o idoso aparece como 
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personagem não central em 15 textos (71%) e como personagem central em 

apenas seis textos (29%). Assim, ao considerarmos o número total de textos 

(202), verifica-se que em apenas 3%, o idoso figura como personagem central.  

 Julgamos importante ressaltar que, apesar de o LD2 e LD5, 

apresentarem maior quantidade de textos com vocábulos (8 e 6 textos, 

respectivamente), em apenas três deles a personagem idosa exerce papel 

central. Nos demais textos as personagens idosas figuram como antagonistas, 

secundárias ou terciárias, ou ainda, são apenas citadas pelo narrador.  

  Uma outra possibilidade de se apreender a importância atribuída à 

personagem é analisar o foco narrativo (1ª. Pessoa ou 3ª. Pessoa). Nos textos 

analisados, as personagens idosas raramente exercem a função de narradora, 

sendo esta atribuída à personagem não-idosa ou a um narrador observador. 

Observamos, também, em relação ao ambiente onde se desenrolam as 

narrativas restrições a ambientes internos. 

 Outro dado importante a ressaltar refere-se ao disposto pelo Estatuto do 

Idoso sobre a questão do direito à identidade, que inclui a nomeação por nome 

próprio. Constatamos, nos 21 textos analisados, que apenas duas personagens 

o possuem - Macriméia – LD4 e Vovô Ussumane – LD5, sendo que este último 

associado à função familiar. As demais nomeações ocorrem por meio de 

diferentes vocábulos, velho(a), velhinho, ou avós, este último com maior 

incidência.  

 Foram levantados os atributos designativos aos personagens idosos 

retratados nos trechos dos textos,  sendo categorizados em: aspectos físicos, 

psicológicos, de relacionamento e outros aspectos. A seguir, são apresentados 
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fragmentos dos textos e em quais aspectos os mesmos foram inseridos.Cabe 

mencionar ainda que alguns fragmentos se repetem em mais de uma 

característica, conforme pode ser visualizado nos Quadros 6 à 9, apresentados 

a seguir: 

Quadro 6 - Atributos relativos aos aspectos físicos 

CARACTERÍSTICAS 
LIVRO TEXTO FRAGMENTO 

FÍSICA IDADE 
VESTIMENTA/ 
ACESSÓRIOS 

Um avô, na véspera 
de cumprir seus 
oitenta anos 

- 
80 

anos 
- 

...com voz suave... Voz suave - - LD1 O presente 
do avô 

Só que você está tão 
magro, suas roupas 
estão furadas 

Tão magro - 
Roupas 
furadas 

LD2 
Se não me 
falhe a 
memória 

Memória boa tinha 
aquele velho Memória - - 

LD4 O que é 
Bruxa? 

Bruxa é uma mulher 
velha, de rosto 
enrugado, testa 
franzida, boca 
chupada, meio 
bigoduda, 
desdentada, vesga, 
casaco esfarrapado, 

rosto 
enrugado, 

testa 
franzida, 

boca 
chupada, 

meio 
bigoduda, 
desdentad
a, vesga 

- 
Casaco 

esfarrapado 

LD5 

Com 
Licença, 
Seu Bicho-
Papão 

Velho-Que-Vem-
Com-Um-Saco, 
Bruxa, Dragão... 

- - Saco  

 

 Nos 21 textos, em relação aos atributos referentes aos aspectos físicos, 

embora sejam utilizados os vocábulos das categorias avós e velhos, 

supostamente, como forma de expressar idade avançada, não há 

especificação da idade, exceto no texto que faz referência à véspera de 

aniversário de 80 anos da personagem. Já como características físicas 
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aparece, a magreza, a falta de dentes, as rugas, entre outros aspectos 

depreciativos associados à personagem idosa. Em relação às vestimentas e 

aos acessórios, em dois textos são citados roupas furadas e casaco 

esfarrapado para retratar a personagem idosa como sendo alguém mal 

cuidada, bem como, no caso do texto que traz o velho-que-vem-com-o-saco 

relacionando sua aparência ao medo que causa às crianças. 

 Pode-se apreender a partir dos atributos relacionados aos aspectos 

físicos que, quando estes se referem à idade cronológica, não veiculam 

mensagens desfavoráveis à velhice. Entretanto, no que se refere ao corporal 

propriamente dito, cabe ressaltar que o uso de algumas expressões acabam 

por levar à construção de uma imagem negativa da velhice. O texto 

reproduzido abaixo, do qual foi retirado um fragmento, exemplifica tal imagem 

negativa. 

“Bruxa é uma mulher velha, de rosto enrugado, testa franzida, boca 
chupada, meio bigoduda, desdentada, vesga, de voz esganiçada, 
casaco esfarrapado, muito rabugenta e que anda sempre com um 
gato ou um cachorro ao seu lado.” (LD4) 

 

 Verifica-se no texto destacado a associação da velhice com aspectos 

físicos que fogem ao padrão estético de beleza valorizado socialmente, além 

de relacioná-la à temática bruxaria.  

 A seguir, serão apresentadas as ilustrações nas quais as personagens 

idosas são representadas nos textos.  

  Na Ilustração 1, veiculada no LD4, no texto O que é uma bruxa?, a 

imagem da personagem é retratada com características estéticas não só 

opostas à beleza, mas até mesmo grotescas.  
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Ilustração 1 (LD4) 

  

 Na Ilustração 2, retirada de LD5, a personagem idosa é apresentada 

como alguém maldosa, uma bruxa com características semelhantes à 

apresentada na ilustração 1 (LD4); também o idoso é representado por um 

velho-que-vem-com-o-saco. Em ambas situações, as personagens estão 

associadas à produção de medo nas crianças. 
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Ilustração 2 (LD4) 

 Ainda no que se refere aos aspectos físicos, as ilustrações 3 à 6  trazem 

alguns atributos físicos como: calvície e cabelos brancos, características 

associadas a outros elementos como bengalas, óculos e cadeiras de balanço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ilustração 3 – LD2 
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Ilustração 4 – LD1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustração 5 – LD1 
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Ilustração 6 – LD1 

 
  

 Os aspectos físicos observados nas figuras apresentadas, ao mesmo 

tempo que evidenciam a personagem idosa como uma pessoa em idade 

bastante avançada, sugerem a velhice como período de perdas (cabelos 

brancos, calvície, falta de vigor físico) e apresentam uma imagem 

estereotipada do idoso, já que não, necessariamente, todo idoso é calvo ou 

com cabelos brancos; além de outros elementos como: usar bengala e cadeira 

de balanço, esta última, aliás, pouco valorizada em nossa cultura.  

 Há que se ressaltar, na Ilustração 7, a seguir, uma representação de 

idoso que foge ao padrão apresentado nas figuras anteriores. Embora a 

personagem tenha cabelos brancos e use óculos, a representação desta é 

completamente diferente das demais. Tal diferenciação ocorre não só em 

termos de idade, já que a personagem não aparenta idade avançada, mantém 

postura ereta, sem fazer uso de bengala, mas também por suas vestimentas 
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(colete e camiseta) mais comumente utilizadas por pessoas de outras faixas 

etárias.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

Ilustração 7- LD2 

 Em suma, em relação aos aspectos físicos percebe-se mais fortemente 

a desvalorização da personagem idosa tanto nos textos quanto nas ilustrações, 

contribuindo assim para a construção de uma imagem negativa e também 

estereotipada do idoso. 

 Após analisarmos os aspectos físicos, passaremos a descrever o 

Quadro 7, que traz dados sobre os aspectos afetivos abordados nos textos. 
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Quadro 7 – Atributos relativos aos aspectos afetivos 

 
CARACTERÍSTICAS AFETIVAS  TEXTO FRAGMENTO EXEMPLIFICADOR 
BEM-ESTAR MAL ESTAR 

O Presente 
Do Avô 

...com muito carinho e com voz 
suave Carinho  - 
Ela trabalhava na casa de uma 
velha terrível  - Terrível O Paraíso 

Dos Gatos 
Furiosa de inveja ... - 

Furiosa/ 
Inveja 

Um velhinho muito bondoso...  Bondoso - 
...nós seremos uma família... 
estamos muito felizes com sua 
chegada... 

Felizes - 

Durante alguns anos a harmonia 
reinou naquele lar e o velhinho foi 
muito feliz 

Harmonia/ 
Feliz - 

Porém, quando sua mulher morreu 
ele se viu sozinho com as sobrinhas 
e teve profunda decepção 

- 
Solidão/ 

Decepção 

Vida tranqüila ao lado da mulher 
que amava Tranqüilidade  

O velhinho estava triste com 
saudades da mulher... - 

Tristeza/ 
Saudade 

LD
1 

O Cofre Do 
Sábio 

...Às vezes tenho a impressão que 
nem se lembram mais que eu 
existo. 

- Desprezo 

LD
4 O Que É 

Bruxa? 
... uma mulher velha... muito 
rabugenta... - Rabugenta 

LD
5 Com 

Licença, Seu 
Bicho-Papão 

- Velho-Que-Vem_Com-Um-Saco, 
Bruxa, Dragão... - Medo 

 

 

 Foi possível verificarmos 16 citações a atributos relativos à afetividade 

(carinho, bondade, harmonia, tranqüilidade, inveja, solidão, saudade, desprezo, 

medo, terrível, furiosa, felizes, feliz, decepção,  tristeza e rabugenta), dentre as 

quais seis expressam bem-estar e dez citações expressam sentimentos e 

emoções de mal estar, seja causado no idoso, seja causado nos outros pelo 

idoso. Portanto, a ênfase recai a sentimentos e emoções promotores de mal 
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estar, ênfase esta que transmite mensagem desfavorável à imagem do idoso. 

 No entanto, no que diz respeito às ilustrações, os livros analisados 

apresentam imagens que evidenciam sentimentos e emoções promotores de 

bem-estar, seja da personagem idosa para com a criança, seja da personagem 

criança para com o idoso, como as reproduzidas nas ilustrações  8 à 10, 

exceção feita à Ilustração 2 (LD5) na qual a personagem velho-que-vem-com-

o-saco produz sensação de mal estar, no caso medo, em crianças. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 8- LD1 
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Ilustração 9 – LD4 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 10 – LD5 
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 Em suma, em relação aos aspectos afetivos, verificamos que enquanto 

nos textos são transmitidas mensagens desfavoráveis às personagens idosas, 

nas ilustrações fica mais evidenciada a veiculação de uma imagem favorável 

ao adulto idoso. 

 A seguir serão apresentados os dados relativos aos aspectos de 

relacionamento. 
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Quadro 8 – Atributos relativos aos aspectos de relacionamento 

RELACIONAMENTO  

TEXTO FRAGMENTO EXEMPLIFICADOR INTER-
GERACIONAL 

FAMILIAR 

INTER-
GERACIONAL 

NÃO-FAMILIAR 
OUTROS 

O presente do 
avô ... estava sentado com seu netinho Avô/neto - - 

O paraíso dos 
gatos Ela trabalhava na casa de uma velha terrível - 

Patroa idosa/ 
menina órfã-
empregada 

- 

... levava uma vida tranqüila ao lado da mulher que adorava - - 
Com a 
esposa 

 
...ele se viu sozinho com as sobrinha e teve profunda 
decepção. 

Tio idoso/  
Sobrinhas órfãs  - - 

LD
1 

O cofre do 
sábio 

- Que bom revê-lo, o amigo lhe disse. Tantos anos se 
passaram desde que brincávamos juntos... - - O amigo de 

infância/Idoso 

Papo-furado Foi quando Aninha escutou a conversa da Vovó no telefone, 
... Avó/Neta - - 

Então o vovô foi ver o que havia.  Avô/Neto  - - 
A Coisa... Dona Julinha, avó de Alvinho, era a única que não estava 

impressionada. Avó/Neto - - 

Meu  primeiro 
dragão 

Meu avô era lenhador.... Meu avô, muito entendido nessas 
coisas de floresta, me disse: Meu avô disse que era assim 
mesmo... 

Neto/Avô 
- - 

LD
2 

Se não me falhe 
a memória 

Memória boa tinha aquele velho. Correu os olhos pelo 
cartório, onde eu era escrivão e veio direto à minha mesa. - - Velho/ 

Escrivão 
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Quadro 8 – Atributos relativos aos aspectos de relacionamento (continuação) 

 
RELACIONAMENTO  

TEXTO FRAGMENTO EXEMPLIFICADOR INTER-
GERACIONAL 

FAMILIAR 

INTER-
GERACIONAL 

NÃO-FAMILIAR 
OUTROS 

<A personagem, nora da idosa, faz referência a ela 
afirmando>  
... com a avó. Ela é muito cuidadosa 

Nora/Sogra -  

Fim de domingo <Personagem é filho da idosa e afirma> 
Santa Virgem com a avó .... Agora é que eu vou morrer de 
preocupação! 

Filho/Mãe -  LD
4 

Uma lição de 
bruxaria ... a vó me convidou para passar o fim de semana com ela. Neta/Avó  - 

Nome da gente Vai chamar como o vovô,... Neto/Avô  - 
Troca de 
segredos 

Vovô chega com um pacote e não o larga para nada... Eu 
conto meus segredos e você mostra os seus. Neto/Avô  - 

     

 

Por que os cães 
se cheiram uns 
aos outros 

Vovô Ussumane, sempre que podia, gostava de relembrar 
aos netinhos, a grandeza dos reinos existentes na África, 
antes da chegada do homem branco ao seu litoral. 

Netos/Vovô  - 
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  Podemos verificar, a partir dos dados do Quadro 8, que a relação 

intergeracional familiar (avós/netos, tio idoso/sobrinhas, nora/sogra; filho/mãe) 

foi a mais abordada, estando presente em 12 dos 21 textos analisados, nove 

dos quais tratam da relação avós/netos, um da relação tio idoso/sobrinhas; um 

da relação mãe/filho e um da relação nora/sogra. 

  É importante destacar que, em todos esses textos, a relação avós/netos 

foi apresentada, do início ao fim das narrativas, como harmoniosa, tranqüila, 

sem conflitos, com avós e netos dialogando, expressando carinho e respeito 

mútuos. Também a relação nora/sogra é descrita como harmoniosa, descrição 

que se opõe ao estereótipo de tal relação, sendo que, nesse mesmo texto, tem-

se a personagem idosa, no caso a mãe, discriminada pelo próprio filho. 

  Quanto à relação tio idoso/sobrinhas, esta sofre alterações no decorrer 

da narrativa, apresentando  tanto situações harmoniosas e confortáveis quanto 

momentos de conflitos, desentendimentos, insatisfações, críticas, jogo de 

interesses, entre outros. No que se refere aos outros relacionamentos, 

presentes nos textos, as relações entre idoso/esposa, idoso/amigo de infância, 

são apresentadas na narrativa como harmoniosas e amistosas. Já a relação 

idoso/escrivão apresenta, num primeiro momento, um tratamento respeitoso e 

simpático entre as personagens, mas durante a narrativa percebe-se, da parte 

do escrivão, um tom irônico ao comentar a falta de memória da personagem 

idosa.  

 Já a relação intergeracional não familiar foi apresentada em um só texto, 

envolvendo uma patroa idosa e uma menina órfã como empregada. A 

personagem idosa, na condição de patroa, é apresentada pelo narrador como 

antagonista da menina órfã empregada (personagem principal). Muito embora, 
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neste texto, seja dada ênfase à relação de trabalho entre 

empregador/empregado,  o  narrador apresenta a patroa idosa por meio de 

atributos negativos (terrível, furiosa de inveja, que não consola a pobre 

menina,...) que conduzem à idéia de uma relação intergeracional não familiar 

insatisfatória. 

  Em  síntese, verificamos que, no que se refere aos relacionamentos 

analisados, são mais enfatizadas as relações intergeracionais familiares e, 

nestas, o relacionamento entre avós e netos, que é apresentado nas narrativas 

como sempre harmonioso, o que, ao nosso ver, trata-se de uma concepção 

estereotipada, já que nem toda relação entre avós e netos segue este padrão. 

É interessante, também, perceber que a função familiar do idoso acaba sendo 

restrita à condição de avô ou avó, como se estes não exercessem outros 

papéis familiares. 

 Na seqüência, apresenta-se o Quadro 9 com  os atributos relacionados 

a outros aspectos (trabalho/produtividade, econômico/financeiros e diversos), 

os quais aparecem em apenas dois livros. 
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Quadro 9 - Atributos relativos a outros aspectos 

CARACTERÍSTICAS 
TEXTO FRAGMENTO EXEMPLIFICADOR TRABALHO / 

PRODUTIVIDADE 
ECONÕMICO/ 
FINANCEIRO 

DIVERSOS 

Ela trabalhava na casa de uma velha terrível 
Patroa idosa/ menina 

órfã  e empregada 
- - 

O paraíso 

dos gatos A patroa preferiu viver... lá ela continua e 

continuará a trabalhar até o final do mundo. 
Trabalho como punição - - 

Um velhinho muito bondoso e trabalhador Trabalhador - - 

... o velhinho rapidamente convidou as 

sobrinhas para morar na casa dele 
- Casa do velhinho - 

LD
I 

O cofre do 

sábio ...pensei que fosse encontrá-lo alegre e bem 

cuidado. Só que você está tão magro, suas 

roupas estão furadas 

- - Dependência 

Meu avô era lenhador. Lenhador - - 

LD
2 Meu primeiro 

dragão Meu avô, muito entendido nessas coisas de 

floresta me disse.. 
- - Sabedoria 
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 Como nos mostra  o Quadro 9, são pouco abordados os aspectos 

relativos ao trabalho/produtividade, econômico/financeiro, além de outros 

aspectos.  

 Em relação ao trabalho, três textos a ele fizeram referência, um deles 

adjetivando a personagem idosa como trabalhador; outro, especificando a 

profissão de lenhador e, no último, a personagem idosa é apresentada como 

patroa, que só opta por trabalhar como forma de escapar à morte. Tal opção, 

feita pela personagem idosa, apresenta o trabalho como forma de punição. 

Enfim, estes dados mostram que o trabalho/produtividade não é um atributo 

associado ao idoso, já que raramente aparece.  

 Quanto aos aspectos financeiros, também em apenas um texto a 

personagem idosa é proprietária de um bem material significativo, no caso, 

uma casa.  

 Uma expressão contida num texto - “pensei que fosse encontrá-lo  bem 

tratado. Só que você está tão magro, suas roupas estão furadas...”, sugere 

uma situação de dependência do idoso, o qual estaria submetido à situação de  

maus tratos. Finalmente, a sabedoria, atributo muito valorizado na sociedade, 

só foi associado ao idoso em um único texto. 

 Finalizando, apresenta-se o Quadro 10, no qual as personagens dos 

textos analisados, são identificadas quanto aos gêneros (masculino / feminino), 

bem como, os diferentes atributos associados a cada gênero. 
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Quadro 10 – Gênero das personagens idosas nos textos analisados e 
respectivos atributos. 

GÊNERO DA PERSONAGEMLIVRO TÍTULOS DOSTEXTOS  
MASCULINO FEMININO 

ATRIBUTOS 

O presente do avô  - Carinhoso 
O paraíso dos gatos -  Invejosa, terrível 
O cofre do sábio  - Bondoso 

LD1  

Registro de Nascimento   - 

Bilhete -  - 
Papo Furado -  - 
A coisa   - 
Meu primeiro dragão  - Conhecedor / sábio 
As vezes de noite -  - 

Se não falhe a memória  - Simpático, com memória 
prejudicada 

Fim de domingo  -  
<Para a nora> cuidadosa
<Para o filho> motivo de 

preocupação 

LD2 

Tudo pronto para a 
festa de aniversário  -  - 

Muito prazer, dona rua! -  - 

O que é Bruxa? -  
Rosto enrugado, testa 

franzida, boca chupada, 
bigoduda, desdentada, 

vesga 
LD4 

Uma lição de bruxaria  -  Compenetrada, famosa, 
ensina bruxarias. 

Nome da gente  - - 
Troca de segredos  - - 
Com Licença, Seu 
Bicho-Papão  - - 

Por que os cães de 
cheiram uns aos outros  - 

Transmite aos netos as 
lendas e a história do 
seu povo (africano) 

Cada mãe é diferente -  - 

LD5 

Pai   - 

TOTAL 11 12  
 

  

 Verificamos no Quadro acima, quanto aos gêneros das personagens, 

pouca diferença quantitativa. Entretanto, no que se refere aos atributos às 



 80

personagens idosas do gênero masculino, estas receberam características 

favoráveis enquanto que as personagens femininas receberam, na maioria das 

vezes,  atributos desfavoráveis.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
 

O papel do velho é... “unir o começo ao fim, tranqüilizar as águas 
revoltas do presente, alargando suas margens.” (Ecléa Bosi). 

 
 
 
 Nosso objetivo, no presente trabalho, foi o de verificar se e como a 

temática velhice é abordada nos livros didáticos recomendados com distinção 

pelo PNLD/2004 para a 1ª. Série do Ensino Fundamental4. 

 Os resultados apurados na análise dos referidos livros apontam que a 

temática velhice não é abordada como objeto de ensino e quando se faz 

referência a vocábulos, expressões ou situações que remetem à idéia de 

velhice, e isto ocorre em poucos textos, são utilizados apenas como meio para 

exploração de outros conteúdos.  

 Em outras palavras, observamos, nos textos e imagens analisados, que 

não se dá a devida importância à temática velhice. Focalizando 

especificamente os pouco textos em que há menções a esta, verifica-se que 

possibilitam a construção de uma imagem negativa da velhice. Como visto, tem 

havido cuidados, em relação a produção de livros didáticos, no sentido de  

atender as recomendações do PNLD/2004, dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCNs., que dispõem sobre a importância no tratamento dos 

                                                 
4 Apenas o LD4, pertencente a Coleção Português – Uma proposta para o Letramento, ocupou 
a primeira posição na lista dos 10 livros mais escolhidos pelas escolas do Estado de São 
Paulo, em outras palavras, os livros utilizados como material didático, em sua maioria não é 
recomendada com distinção pelo PNLD/2004. 
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conteúdos curriculares de forma que não sejam veiculados preconceitos, 

estereótipos e discriminações de quaisquer natureza, bem como para que  

ocorra o respeito à diversidade cultural e ao exercício da ética e da cidadania. 

Também o estabelecido pelo Estatuto do Idoso, ao determinar que a temática 

velhice seja apresentada nos diversos níveis de ensino. No entanto, tais 

determinações não parecem estar produzindo plenamente os efeitos 

esperados, pelo menos em relação à temática em questão, já que os dados 

apontaram para uma possível construção de imagem negativa do idoso.  

 Tal constatação é fundamentada no fato de que, em geral, as 

personagens idosas não desempenham o papel principal nos textos 

analisados, haja vista que apenas sete textos, dos 202 que compõem os livros 

didáticos analisados, trazem o idoso como personagem central. A presença do 

idoso nos textos, quando ocorre, não implica que neles a imagem veiculada 

para a criança seja favorável ou que reflita a realidade do idoso. Como já 

referido, muitas vezes, a personagem idosa está associada a outras temáticas, 

como por exemplo bruxaria, relação de trabalho (empregador e empregado), 

brincadeira, contação de histórias; entre outros; podendo, até mesmo, associar 

a imagem do idoso a algum personagem que produz mal estar a outros, como 

o exemplo do homem-que-vem-com-o-saco; ou ainda, a associação do idoso à 

bruxaria, identificada na presente pesquisa, esta também observada no estudo 

de Ragazzi (2004) sobre a velhice na literatura infanto-juvenil, no qual as 

personagens idosas são associadas, por exemplo, às bruxas.  

 Outro dado pelo qual podemos verificar a pouca importância dada à 

personagem idosa nos 21 textos analisados é o fato desta não figurar como 

narradora, ficando tal tarefa restrita às personagens infantis ou a um narrador 
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observador, indicando a ausência do uso da palavra pelas personagens idosas 

e impossibilitando, de certa forma, que esta ocupe posição de destaque, no 

que diz respeito à ação e/ou fala.   

 Outro aspecto evidenciado na presente pesquisa é a diferenciação por 

gênero, já que às personagens idosas do gênero masculino foram atribuídas 

características favoráveis e que levam a concebê-las como alguém dócil, 

afetivo, amistoso,  entre outros. Diferentemente, as personagens femininas 

receberam atributos desfavoráveis, tais como: terrível, rabugenta, bruxa, 

antiga, invejosa, além de apresentarem características físicas pouco atrativas 

(boca chupada, desdentada, rosto enrugado, entre outros).  

 Feita a ressalva sobre a diferenciação entre gêneros, há alguns 

aspectos das características físicas que se evidenciam especialmente nas 

ilustrações. Nelas retrata-se a figura da personagem idosa, na maioria das 

vezes, fazendo uso bengala, óculos, com cabelos brancos, calvos, 

desdentadas, o que pode reforçar, para a criança, a noção de que a  velhice 

está intrinsecamente associada a idéia de “perdas”. Tais dados são 

semelhantes aos  achados de Costa Neto (2004) que, ao analisar redações, 

encontrou menções de características corporais, tais como cabelos brancos ou 

esbranquiçados, rugas e bengalas. Nesta mesma direção, Ferrigno (2002), ao 

refletir sobre o processo de envelhecimento, ressalta que, em conseqüência 

das transformações corporais, têm-se a formação do estigma do idoso, o que 

ocorre a partir de sua aparência física; neste contexto, o idoso, segundo esse 

autor, passa a ser pensado como o diferente, o indesejado e que agride o 

padrão de beleza estabelecido pela sociedade. 
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 No que se refere aos aspectos afetivos, categorizados como promotores 

de bem-estar ou mal estar verificamos a presença de ilustrações que 

transmitem mensagens tanto favoráveis, mas nos textos aparecem menções 

que são desfavoráveis ao idoso e à velhice. Consideramos a presença de tais 

ilustrações como fator positivo, embora tenha havido nos textos maior número 

de menções desfavoráveis, as ilustrações retrataram as personagens infantis 

atentas, escutando o idoso, com a face de felicidade na relação e com 

expressão de admiração pela personagem idosa. Assim, consideramos que a 

imagem favorável transmitida nas ilustrações podem constituir em um veículo 

que pode contribuir para que a criança desenvolva um novo olhar e, 

conseqüentemente, uma nova concepção sobre a velhice e o idoso. 

 Nos textos analisados evidenciou-se o aspecto intergeracional familiar, 

principalmente a relação entre avós e netos, passando a mensagem de que 

sempre estes relacionamentos se dão de forma tranqüila, harmoniosa, sem 

conflitos, representando um padrão de relacionamento intergeracional 

homogêneo que desconsidera situações de conflito. Esses dados vão ao 

encontro do constatado por Costa Neto (2004) em que a relação entre avós e 

netos também se apresentou como harmoniosa e forte,  nos relatos das 

crianças, os quais continham expressões que denotavam carinho, amorosidade 

e momentos gostosos na vida nesta relação. Já na relação avós/netos 

adolescentes, segundo as redações produzidas por estes últimos, o 

relacionamento  não se dá da mesma forma, havendo conflitos, o que não 

evidenciado na presente pesquisa. 

 Com relação ao ambiente onde se desenrolam as narrativas, nota-se 

regularidade quanto à restrição a ambientes internos, principalmente à 



 85

residência, não aparecendo a personagem idosa em outros contextos 

(culturais, de lazer, sociais, políticos, ocupacionais), retratando para as 

crianças que os idosos não podem usufruir de outras atividades que envolvam 

espaços alternativos. Interessante cotejar estes dados com os achados de  

Costa Neto (2004); este autor verificou que na maioria dos relatos de crianças 

para as quais foi proposto que pensassem na velhice, havia referência a idosos 

em situações de vida dentro da própria casa, expressando uma idéia geral de 

lamento em relação a idade, a qual condicionava o idoso a ficar em casa, 

sozinho, infeliz e reclamando de seu estado. 

 Nas narrativas analisadas, notamos que os aspectos relacionados ao 

trabalho/produtividade, econômico/financeiro, e outros, raramente são 

enfatizados. Esta situação vem ao encontro do apontado por Faria (1994),  em 

estudo que analisou sobre o tema trabalho nos livros didáticos; este autor 

verificou que, quem não trabalha, além do índio, é o velho e a velha. O autor 

acrescenta que esta condição sugere ser o velho um peso, um ser dependente, 

um fardo para os mais novos e que seu passado de trabalho e lutas não é  

valorizado e nem ao menos, expresso nos textos didáticos. 

 Outro aspecto evidenciado refere-se a ausência de nomes aos 

personagens idosos. Constatamos que apenas dois deles o possuíam, as 

demais referências ao idoso ocorriam por meio de vocábulos nas categorias 

avós e velhos. Julgamos importante ressaltar o disposto pelo Estatuto do Idoso 

sobre o direito a identidade; ora, identidade inclui a nomeação por nome 

próprio e, nos textos direcionados à 1ª. Série nos livros aqui analisados , o 

idoso não tem “direito a nome”, assim não tendo identidade. 
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 Ainda, é preciso salientar a presença de alguns esteriótipos, sejam 

favoráveis ou desfavorável ao idoso, havendo a veiculação de mensagens que 

não correspondem à realidade: nem toda relação avô/neto é amistosa; nem 

todo idoso é sábio; nem toda velha é rabugenta ou desdentada. 

 Pôde-se constatar, no presente trabalho, que a temática velhice não é 

apresentada como objeto de estudo nos textos analisados, perdendo-se  

assim, um espaço precioso na situação de educação formal. 

  Batista (2003) nos alerta para a necessidade de que as práticas 

escolares e as orientações legais (Leis de Diretrizes e Bases; os Parâmetros 

Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental) 

sejam refletidas na configuração dos livros didáticos, a fim de que a utilização 

dos mesmos se concretize nas escolas, reforçando o vínculo dos conteúdos 

com as práticas sociais. Esse autor ressalta também a necessidade de que o 

livro didático seja um instrumento que favoreça a aprendizagem do aluno  no 

sentido do domínio do conhecimento e da reflexão em direção do uso dos 

conhecimentos escolares, visando ampliar sua compreensão da realidade. 

 A partir desse alerta levantamos uma questão para reflexão: - Por meio 

dos conteúdos veiculados nos livros didáticos é possível levantar discussões 

sobre os problemas e questões presentes na sociedade, inserindo nesse 

contexto a temática velhice? 

 Acreditamos que sim, porém, claro está que cada livro apresenta uma 

dada forma de tratamento dos conteúdos veiculados, a depender, por exemplo, 

da visão de mundo do autor. Nos livros aqui analisados, verificamos que a 

temática velhice não é abordada como objeto de ensino, sendo apenas 
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associada a outras temáticas, a partir da presença de vocábulos, trechos de 

textos e ilustrações, usados de forma a complementar o trabalho de outros 

conteúdos; nessa situação,  na maioria das vezes, o tratamento dado se faz  de 

maneira incipiente ou equivocada. No entanto, acreditamos que  os textos 

podem ser construídos de modo a apresentar informações adequadas sobre o 

processo de envelhecimento, possibilitando ao professor colocar tal processo 

na pauta de discussão com seus alunos. E, aqui, ressalta-se o papel 

fundamental da ação mediadora do professor que é igualmente interlocutor do 

livro didático, bem como condutor das informações nele veiculadas, tendo as 

ações docentes parcela significativa na construção do conhecimento dos 

alunos. Lembramos que, segundo  os Parâmetros Curriculares Nacionais/MEC 

(BRASIL, 1997, p. 67).:  

É tarefa do professor e da equipe da escola estarem atentos, 
operando críticas sobre materiais didáticos, dando atenção ao modo 
como é tratada a noção da diversidade, e deve trazer sempre uma 
base de respeito às qualidades de cada ser humano. Tal crítica deve 
incluir decididamente o repúdio a materiais que tragam erros, 
preconceitos, difusão de atitudes discriminatórias, assim como a 
discussão de materiais que sejam, eventualmente, trazidos pela 
criança para a situação de sala de aula e contenham incorreções”  

 

 Não há como desconsiderar a importância da ação pedagógica no 

momento da  escolha e utilização do material didático; o professor deve se 

posicionar quanto às diferentes temáticas que são veiculadas pelo livro 

didático;  ainda este que traga uma imagem inadequada ele pode trabalhar de 

forma a construir uma imagem que corresponda ao real processo de 

envelhecimento, a partir das contradições que eventualmente os textos 

apresentem. Nesse aspecto, não se pode fugir do que nos é alertado por Puig 

(2000), ao afirmar que os valores são construídos por três vias, sendo aqui 
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ressaltada a chamada via pessoal, relativa ao conjunto de influências 

educativas que derivam diretamente da maneira de ser e de fazer dos 

educadores, que apresentam diferentes concepções, sobre os mais variados 

assuntos, inclusive sobre a velhice. Neste sentido, além de exporem conteúdos 

relativos à temática de forma adequada os docentes devem agir de modo a 

expressar, por suas ações, a adequação a que fazem referência. 

  Acreditamos na validade de uma ação docente que aborde esta 

temática; se  desejarmos  que  haja,  de  fato,  uma  educação formadora e 

transformadora, por meio da qual o aluno construa valores éticos e interaja com 

o outro refletindo sobre as questões sociais e exercendo sua cidadania, é 

preciso atentar  para as formas como a escola tem trabalhado com os vários 

objetos de ensino e o que o mercado editorial, na área da produção didática, 

tem oferecido.   

Outra questão emerge: - O que é necessário para que ocorra o 

tratamento adequado da temática velhice no livro didático, uma vez que os 

documentos legais dispõem sobre a importância de levar conceitos e 

informações sobre tal temática nos diferentes níveis de ensino? Sabemos que 

os currículos não se organizam por imposição legal, conforme é lembrado por 

Neri (2005), mas sim, pelas demandas sociais de seus vários segmentos. Em 

sendo assim, se tais segmentos têm interesse, eles podem impulsionar o 

desenvolvimento de ações educativas, dentre elas a divulgação de textos que 

levem à valorização e respeito ao idoso. No entanto, é preciso pensar, na 

circunstância em que a sociedade ainda não apresente tais demandas e no 

papel da escola como agência educativa, que tem o objetivo de formar a 

criança para o pleno exercício da cidadania. Costa Neto (2004) defende que 
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durante a formação do pensamento da criança, esta seja incentivada, desde 

cedo, a valorizar a experiência dos idosos; a importância desses para a família 

e comunidade cresceria, à medida que se reconhecesse no idoso uma pessoa 

capaz de produzir, de realizar projetos e com necessidades que não podem ser 

esquecidas. 

 Defendemos a abordagem da temática velhice nos livros didáticos, 

atentando para os distintos aspectos do processo de envelhecimento; sendo 

um processo também sócio-cultural, deve ser foco no âmbito escolar, que tem 

como função a construção do conhecimento, pois só assim teremos 

efetivamente uma sociedade mais justa, em que todos os idosos sejam 

respeitados  e tenham oportunidades de usufruir a vida com qualidade.   

 Hoje, ao resgatar meu percurso como pesquisadora, debruçando-me 

sobre a temática velhice, vem-me à mente as palavras de Drummond, “Há 

muito suspeitei o velho em mim, ainda criança, já me atormentava”, com 

novas questões tomando o lugar das já respondidas, instigando-me a novas 

reflexões. 
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