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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo destacar a importância do estudo
do envelhecimento humano dentro do campo da sociologia, como método
de investigação sobre as políticas públicas e ações que promovam a
igualdade de direitos na sociedade para os idosos. A pesquisa baseou-se
em referências bibliográficas que elencavam estudos sobre a temáticas,
do ano de 2007 até 2017. Neste contexto analisa-se a educação como
percursora para tais práticas no ambiente social através da sociologia. O
trabalho procurou de forma objetiva fazer um levantamento através da
revisão de literatura da importância da sociologia abordar o
envelhecimento humano nas aulas com alunos do ensino médio. Salienta-
se observar a forma como o ser humano está envelhecendo devido a
mudanças em seu hábito de vida, bem como a projeção de políticas
públicas na sociedade. A sociologia como ciência social, busca sempre
promover o debate e reflexão em sala de aula enquanto disciplina no nível
médio, e com essa importância de criar momentos pensantes, a inclusão
do envelhecimento humano no contexto educacional, auxiliará a toda a
sociedade pensar em ações cada vez melhores para nossos idosos, até
porque a expectativa de vida tem aumentado. O estudo aborda a
importância de compreender o envelhecimento humano em turmas do
ensino médio, visto que toda família possui um idoso em casa ou que,
futuramente, a tendência natural é que a sociedade envelheça. Nesse
sentido, destaca-se que esta pesquisa tem cunho bibliográfica utilizando o
método documental, ou seja, serão consultados livros, sites da internet,
revistas e vídeos. Com essa análise parte-se para a problemática: “Qual a
importância do ensino de sociologia sobre a temática do envelhecimento
humano com alunos do ensino médio? O trabalho objetiva compreender o
processo de formação de jovens e adultos a respeito do envelhecimento
humano no município de Mormaço, RS; bem como, analisar o contexto
social principalmente no que tange a saúde e bem-estar dos idosos no
município de Mormaço-RS; despertar na comunidade estudantil um novo
olhar frente a expectativa de vida dos idosos e estudar a socialização dos
idosos na sociedade e as políticas públicas frente ao envelhecimento
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humano no Brasil. Para esta pesquisa foi adotado como método de coleta
de dados, a pesquisa bibliográfica documental, onde através de consultas
em livros, vídeos, artigos e documentos, foi possível construir uma
argumentação a respeito do tema. Denota-se que a longevidade tem tido
um aumento significativo nos últimos tempos, sendo necessário assim,
repensar sobre programas e projetos que auxiliem os idosos a terem uma
vida saudável e prospera nos dias atuais.
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