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ENVELHECIMENTO E DANÇA: PERCEPÇÃO DOS/AS IDOSOS/AS DO GRUPO NOVA VIDA EM ARACAJU/SE

ANTONIO CARLOS SANTOS DE MIRANDA
ROSANGELA MARQUES DOS SANTOS

EIXO: 23. PESQUISA FORA DO CONTEXTO EDUCACIONAL

RESUMO

Trata-se de pesquisa em andamento e em fase conclusão vinculada ao Curso de Serviço Social da Universidade
Federal de Sergipe e tem por objetivo refletir sobre a percepção dos/as idosos/as do grupo Nova Vida a respeito da
atividade de dança realizada no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Risoleta Neves, no município de
Aracaju/SE. Pesquisa bibliográfica e de campo, utilizou-se como instrumento de coleta de dados a entrevista
semiestruturada realizada com 11 idosos(as) nos meses de maio e junho de 2017. O processo de envelhecimento em
escala mundial tem gerado o aumento da população de idosos os quais passam por alterações físicas, psicológicas e
emocionais. A convivência em grupo e o desenvolvimento da prática da dança constroem vínculos ao oferecer
possibilidades na interação e integração do idoso o que amplia sua socialização e exercício da cidadania.

Palavras-Chave: Idoso. Assistência Social. Dança.

ABSTRACT

It is a research in progress and in the conclusion phase linked to the Social Service Course of the Federal University of
Sergipe and aims to reflect on the perception of the elderly of the Nova Vida group regarding the dance activity held in
the Center of Social Assistance Reference (CRAS) Risoleta Neves, in the city of Aracaju / SE. A semi-structured
interview with 11 elderly women in the months of May and June 2017 was used as a data collection tool. The aging
process on a worldwide scale has generated an increase in the elderly population, which Physical, psychological and
emotional changes. Group coexistence and the development of dance practice build bonds by offering possibilities in
the interaction and integration of the elderly, which broadens their socialization and exercise of citizenship.
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Este artigo tem por objetivo refletir sobre a percepção dos/as idosos/as do grupo Nova Vida a respeito da atividade de
dança realizada no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Risoleta Neves, no município de Aracaju/SE.
A pesquisa em andamento e em fase conclusão vincula-se ao Curso de Serviço Social da Universidade Federal de
Sergipe

O envelhecimento populacional é uma temática que vem ocupando espaços privilegiados nas discussões entre
especialistas da área no âmbito mundial, uma vez que tem gerado números cada vez mais expressivos de idosos o
que tem despertado investigações e pesquisas sobre o aumento significativo da longevidade. Porém, tratar sobre o
envelhecimento requer compreender as peculiaridades deste processo e, dentre os fatores para esse aumento no
quantitativo de idosos destaque-se a baixa taxa de fecundidade e mortalidade.

A longevidade da população por ser um fenômeno mundial tem determinado algumas repercussões no que ao
concerne dos campos sociais e econômicos, este processo tem se apresentado em forma distinta entre diversos
países do mundo, tanto em países desenvolvidos, como também em países em desenvolvimento, ou seja, apesar do
aumento gradativo é necessário perceber algumas de suas particularidades.

Dessa forma, um ponto em comum do processo de envelhecimento que é uma fase natural do ser humano decorre
das modificações na saúde e na vida social do idoso. Neste sentido, Silva et al (2011, p. 165) afirmam que o “[...]
processo de envelhecimento leva a um declínio biopsicossocial do indivíduo, caracterizado por uma diminuição das
reservas funcionais do organismo. ”

Para Salvador (2004 apud SOUZA; METZNER, 2013), essas mudanças são de difícil aceitação para os idosos, pois
torna o corpo menos flexível, causando perdas e redução da mobilidade e elasticidade, fraqueza nos ossos, além de
outras patologias.

Desse modo, as citadas alterações ocasionam uma variedade de limitações físicas e psicológicas aos idosos o que
pode dificultar o desempenho de outros papéis na sociedade, desde a perda da autonomia ao comprometimento da
independência, o que poderá causar seu isolamento. Para amenizar os efeitos dessas modificações, alguns autores
defendem que a prática da dança, como atividade física, oferece alguns benefícios.

A esse respeito, Souza e Metzner (2013, p. 9, grifo nosso) afirmam que:

Uma alternativa válida para se adaptar ao envelhecimento é a recreação, a participação
coletiva que estimula a solidariedade. As atividades de convivência em grupo como
recreação, a dança e outras atividades de socialização são necessárias para a
manutenção do equilíbrio social do idoso, afastando do isolamento.

Portanto, conforme os aludidos autores, a dança oferece melhorias nas possíveis limitações, permitindo realizar
movimentos e interações que influenciam na diminuição de risco à saúde, equilíbrio e interação sociais.

Nessa direção, apesar das dificuldades institucionais o Estado brasileiro tem investido em serviços especializados
voltados para a população idosa por meio da Política da Assistência Social. Os Centros de Referência da Assistência
Social (CRAS) são os equipamentos que viabilizam o acesso aos Serviços de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos, os quais dentre as atividades desenvolvidas identifica-se a prática da dança como atividade sócio educativa
para os idosos, com vistas a melhoria da qualidade de vida mediante a participação, socialização e inclusão social.

Assim sendo, ressaltamos que o presente estudo apresenta o seguinte problema: qual a percepção dos idosos que
participam de atividades socioeducativas no CRAS Risoleta Neves, município de Aracaju/SE, sobre os possíveis
benefícios gerados em decorrência da prática de dança

Diante de nossa inquietação frente ao objeto de estudo, elencamos os objetivos específicos da pesquisa, a saber:
traçar o perfil dos idosos/as que participam da atividade física (a dança) no grupo de Idosos Nova Vida; debater sobre
os motivos que levam os/as idosos/as a praticarem atividade física (a dança); verificar de que forma a dança colabora
com a socialização dos/as idosos/as.

Nesse sentido, o presente estudo pretende discutir sobre a percepção dos/as idosos/as com relação aos possíveis

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/envelhecimento_e_danca_percepcao_dosas_idososas_do_grupo_nova_vid.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.2-10,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



benefícios da atividade física, em específico a dança. Para tanto, apresentaremos uma breve consideração
relacionada ao debate sobre o processo de envelhecimento humano, elementos sobre a metodologia da pesquisa,
resultados e discussões e as considerações finais.

Metodologia

O estudo em andamento e em fase de conclusão tem por objetivo refletir sobre a percepção dos/as idoso/as do grupo
Nova Vida a respeito da atividade de dança. O cenário da pesquisa é o Centro de Referência da Assistência Social
(CRAS) Risoleta Neves, localizado no município de Aracaju/SE.

Trata-se de pesquisa bibliográfica, documental e de campo. De acordo Marconi e Lakatos (2003) a pesquisa
bibliográfica põe o pesquisador em contato com as publicações sobre a temática estudada as quais abrange
monografias, teses, revistas, boletins entre outros.

Com relação à pesquisa empírica, segundo Gil (2002), esta possibilita estudar um grupo ou uma comunidade em sua
estrutura social ao interagir entre seus componentes e utilizar técnicas, a exemplo a observação.

De natureza quali-quantitiva o estudo em tela pressupõe uma compreensão dialética as quais ambas se
complementem e viabilizem uma interpretação mais abrangente sobre a realidade estudada, conforme Castro (2013).

Utilizou-se como instrumento de coleta de dados a entrevista mediante um roteiro semiestruturado e observação
participante. O período de coleta ocorreu nos meses de maio e junho de 2017.

O universo da pesquisa é composto por 25 idosos do sexo masculino e feminino, destes foram entrevistados 11
sujeitos. Com relação ao critério de inclusão da amostra, destacamos o seguinte: idade mínima de 60 anos, pois
segundo a Lei nº 8.842 de 4 de janeiro de 1994, a qual dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, em seu art. 2º
considera idoso, para os efeitos da referida lei, a pessoa maior de sessenta anos de idade.

Por fim, os dados obtidos foram selecionados e categorizados conforme a regularização das respostas. A análise e
interpretação dos dados e informações que apresentamos de forma parcial ocorreu mediante a perspectiva do
materialismo histórico dialético, cuja abordagem permite o movimento da aparência a essência dos fenômenos.

No que diz respeito aos aspectos éticos da pesquisa, destacamos que foram observados o sigilo dos nomes próprios
dos sujeitos participantes e a utilização do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) no qual prestamos
esclarecimentos sobre os objetivos da pesquisa, riscos e benefícios da sua participação.

O Envelhecimento humano: aspectos históricos

O envelhecimento populacional é uma tendência que continua ocorrendo no século XXI tanto em países
desenvolvidos como em desenvolvimento, estudos mostram que no âmbito mundial anualmente um total de 58
milhões de idosos chegam à terceira idade completando 60 anos ou mais. A estimativa para esse crescimento será de
1 para 5 vezes daqui à 2050, motivo de atenção para essa população que vem emergindo, como assegura o relatório
publicado pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) no ano de 2012.

Cabe ressaltar que, fatores a exemplo da diminuição do índice de fecundidade e de mortalidade nas décadas atuais
são responsáveis pelo aumento gradativo da longevidade, ou seja, se deve ao controle das taxas de nascimento e
investimento em políticas públicas de saúde.

Dessa forma, Leal e Haas (2006, p. 65) destacam:

[...] a longevidade da existência humana, os quais prolongam bastante a idade média de
vida da população. Na maior parte dos países do mundo, sejam desenvolvidos, sejam em
desenvolvimento, a tendência é a existência de cada vez mais pessoas idosas, o que se
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deve ao controle da natalidade e a ampliação de programas de saúde pública, reduzindo
consideravelmente as taxas de mortalidade tanto na infância quanto na velhice.

Diante deste contexto, o envelhecimento da população, é um dos fatores para a transição demográfica mundial. De
acordo com do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) publicado em 2013, essa transição provoca
mudanças econômicas, pois mesmo que haja investimentos nas políticas de saúde, há números crescentes de idosos
que arcam com despesas assistenciais de planos de saúde. No entanto, é necessário pensar nesta população que
envelhece se configura como objeto de preocupação nas sociedades capitalistas, pois apresentam desafios nos
aspectos econômicos, como também sociais, culturais, familiares e na sociedade.

Nesta perspectiva, Silva (2010, p. 19) afirma:

O crescimento acelerado de pessoas acima de 60 anos de idade instigou inicialmente a
preocupação das autoridades de países como França e Inglaterra devido às expressivas
repercussões no campo sócio-econômico ocasionado a adoção de novas medidas para
atender essa demanda.

Com efeito, surge à necessidade de como lidar com esses desafios intergeracionais, com abordagens e
compromissos que assegurem a interação do idoso para um envelhecimento com dignidade e segurança desfrutando
da vida com saúde, direitos e liberdade.

No ano de 2002 a II Assembleia Mundial do Envelhecimento realizada em Madri no aprovou um relatório intitulado
“Envelhecimento no Século XXI: Celebração e Desafio, analisando os idosos”, com vistas a discutir com a sociedade
sobre a condição do idoso nos vários países e tem por base oferecer vários programas em benefícios aos idosos
mediante o Plano de Ação Internacional, segundo o UNFPA (2012).

O referido Plano tem por finalidade nortear as discussões relacionadas as políticas públicas voltadas para o
envelhecimento humano integrando-a ao processo de desenvolvimento social.

No entanto, de acordo com Silva (2010) o envelhecimento precisa ser discutido dentro da lógica capitalista, uma vez
que as garantias dos direitos dos idosos perpassam pela discussão da sua condição de “improdutivo” ao ser
desvalorizado pelas exigências o mercado de trabalho. O índice de empregabilidade não supri com o quantitativo de
idosos, o que em algumas situações leva uma dimensão de exclusão social.

No Brasil bem como em outros países, o envelhecimento tem se intensificando devido ao contingente de pessoas
acima de 60 anos atingindo cerca de 21 milhões de pessoas, um segmento da população com mais de 75 anos,
representando 11% da população brasileira e em Sergipe apesar de ser um Estado territorialmente menor comparado
a outros, houve um crescimento de 1% no mesmo prazo de tempo, assegura Silva (2010).

No critério preestabelecido pela a Organização Mundial da Saúde (OMS), é considerado idoso o habitante de país em
desenvolvimento com 60 anos ou mais e o habitante de país desenvolvido com ou acima de 65 anos. Desta forma, os
dados revelam que muitos brasileiros têm em média uma expectativa de vida de 72 anos.

Esses fatores são decorrentes a baixa taxa de fecundidade e também nos avanços no campo da saúde e da
tecnologia que proporcionaram para essa população alguns acessos de serviços públicos ou privados, obtendo assim
respostas para a melhoria da qualidade de vida desses idosos, no entanto, aumentaram na mesma medida despesas
para a busca da melhoria da saúde.

Segundo a publicação do IESS (2013, p.14):

Assim, com o rápido processo de envelhecimento da população brasileira, haverá um
contingente maior de idosos no futuro, causando um aumento agregado nas despesas com
serviços de saúde, mesmo que os gastos per capita permaneçam constantes.
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Conforme Silva (2011), o Brasil não pode ser considerado um país de jovens, as projeções demográficas sinalizam um
aumento gradativo da população idosa, tornando-se em 2020 o sexto país do mundo em números de idosos, com um
contingente acima de 30 milhões de pessoas com idade superior a 60 anos.

As projeções segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE (2002) que a população no Brasil em
sua maioria é de mulheres em média de (62,4%) num total de 8,9 milhões e tem em média 69 anos de idade, mais de
14 milhões de idosos vivem nas grandes cidades. Dessa forma, Camarano (2002, p. 6) explana “[...] a predominância
da população feminina entre os idosos tem repercussões importantes nas demandas por políticas públicas. [...] diz
respeito ao fato de que embora as mulheres vivam mais do que os homens [...]”.

Nos países em desenvolvimento, Veras et al (2001) destacam que o contingente de mulheres que vivem sozinhas é
proporcionalmente menor comparada com os países já desenvolvidos, mesmo assim é elevado o número de mulheres
idosas no mundo do que os homens, de tal modo o Brasil passa a ter mais mulheres convivendo com seus esposos,
como também vivendo sozinhas por conta da viuvez e vivendo com seus filhos.

O IBGE (2002) ainda destaca que vêm crescendo rapidamente as proporções dos idosos comparadas as natalidades.
Na região brasileira o Sudeste tem a maior proporção de idosos principalmente em São Paulo, seguidos pelas capitais
do Rio de janeiro e Porto Alegre destacam um elevado índice, no Norte as capitais do país, como Boa Vista e Palmas
foram as cidades que apresentaram uma proporção comparada ao sul do Brasil.

Uma questão que tem proporcionado essa elevação do envelhecimento no Brasil, segundo dados da Agência
Nacional de Saúde Suplementar, é o aumento com despesa assistencial de planos de saúde, e consequentemente
teve uma elevação entre 2001 a 2011, segundo dados do IESS (2013).

A esse respeito Witter et al (2013) discutem que com o aumento da população idosa, identificam-se doenças própria
da idade nas quais são diagnosticadas complicações e sequelas que comprometem a independência e a própria
autonomia do idoso em suas capacidades funcionais, o que demanda por serviços de saúde. No caso brasileiro
Baldoni e Pereira (2011) destacam os impactos no Sistema Único de Saúde (SUS) com as doenças crônicas.

Meneses (2014) alega que no Estado de Sergipe não poderia ser diferente, a transição da estrutura etária com o
aumento da população idosa decorre da queda da taxa de fecundidade tendo em vista a redução do número de filhos
relacionado a inserção da mulher no mercado de trabalho o que gerou mudanças na sociedade sergipana.

Dentre os municípios sergipanos, Aracaju (a capital) caracteriza-se com o maior índice se comparado outras cidades
do mesmo Estado, a esse respeito Meneses (2014, n. p.) assevera que:

[...] há uma forte concentração espacial da população no território da grande Aracaju, que
concentra 52,2 % da população urbana do Estado, promovendo um forte desequilíbrio
demo territorial. Em seis municípios, com mais de 50 mil habitantes do Estado (Aracaju,
Nossa senhora do Socorro, Lagarto, Itabaiana, São Cristóvão e Estância) concentram-se
mais da metade da população no total 50,3%.

Em Sergipe no ano de 1991 criou-se o Conselho Estadual dos Direitos e Proteção ao Idoso regido pela a Lei nº 3.116,
o qual atua na implantação dos Conselhos Municipais, através da divulgação da Política Nacional e Estadual do Idoso
e do Estatuto do Idoso. Em Aracaju, o Conselho Municipal da Terceira Idade, tem por finalidade formular políticas de
proteção, promoção e defesa das pessoas idosas, no controle e fiscalização junto à Secretaria Municipal de
Assistência Social.

A dança um dos elementos essenciais para a vida do idoso

Com o processo do envelhecimento se diminui reservas funcionais do organismo, tais como nos aparelhos e sistemas,
musculares, ósseos, nervosos, circulatórios, pulmonares e entre outros. Além disso, repercuti socialmente e
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psicologicamente a vida desses idosos, o que pode caracterizar o isolamento social, salientam Garcia et al (2009).

Esse declínio acarreta na redução da flexibilidade e da força musculares dos idosos, favorecendo quedas frequentes e
diminuição na mobilização, revelam Silva et al (2011).

Algumas evidências para o retardamento e minimização dos efeitos do envelhecimento, são postas por estudiosos
que tratam sobre essa temática, através do incentivo para a prática de atividades físicas que proporcionam efeitos
benéficos na terceira idade.

E entre as atividades para os idosos a dança pode proporcionar bem-estar e resultar num equilíbrio entre as
dimensões da capacidade funcional, ou seja, a prática regular dessa atividade condiciona alguns benefícios.

Nessa direção, Witter et al (2013, p. 193) estabelecem a seguinte compreensão sobre a dança:

[...] é uma forma expressiva de movimentos guiados pela música. Dançar desperta
emoções positivas, prazer e socialização. São esses fatores que motivam o indivíduo a
dançar e os mantêm empenhados na atividade. Somente nos últimos 100 anos,
apareceram os estudos sistemáticos sobre a imagem corporal e a dança, destacando sua
atuação no processo biopsicossocial, dentro do âmbito da promoção à saúde, de um
envelhecimento ativo e saudável.

A dança galgou espaço na sociedade, historicamente é a arte mais antiga da humanidade, desde os primórdios como
forma de manifestações naturais e rituais, são diversos os ritmos corporais e culturais, ou seja, esses movimentos
promovem melhorias nas capacidades motoras e até na comunicação.

Souza e Metzner (2013) abordam que a melhor forma do idoso aproveitar essa fase de suas vidas com autonomia é
sabendo lidar com as mudanças de seus corpos, através de exercícios que estimulem a recreação, as capacidades
físicas e os aspectos socializadores.

A dança propicia que a pessoa se sinta bem consigo mesmo, sentindo prazer e produzindo alegria, ao mesmo tempo,
a dança faz bem aos aspectos físicos, sociais, psicológicos e também para a saúde, citam Leal e Haas (2006).

Outro ponto a destacar sobre o benefício da dança é que a mesma passa a potencializar e a reduzir as frustações, a
ansiedade e a interação, defendem Sousa e Metzner (2013, p. 11) “[...] os benefícios da dança vão muito mais além,
visto que proporciona o fortalecimento do lado emocional, fazendo com que os praticantes dessa atividade melhorem
suas relações pessoais. ”

A dança como modo de viver torna a vida mais tranquila e saudável ao favorecer domínios socioafetivos e na
qualidade de vida. São diversos os resultados benéficos para vida física e social deste idoso, entre os possíveis
resultados, Garcia et al (2009, s/p) destacam:

Dentre os principais benefícios trazidos pela dança estão: benefícios cardiovasculares;
melhoria da expressão corporal; desinibição; autoconhecimento; melhoria na auto-estima;
estimulação da circulação sanguínea; melhoria na comunicação; melhoria da capacidade
respiratória; proporciona noção espacial, consciência corporal, alegria; melhoria das
relações interpessoais; desenvolve o raciocínio abstrato; auxilia na compreensão de
culturas; reduz a ansiedade e o estresse, liberando tensões; reduz o sedentarismo;
engloba conceitos e procedimentos como área de conhecimento e pesquisa; auxilia na
saúde mental; aumenta o ciclo de relacionamento; melhoria nos campos social, emocional
e cognitivo; estimula a espontaneidade e criatividade.

Portanto, a atividade desenvolvida através da prática regular da dança influi significantemente na melhoria da saúde
física, psicológica ao promover uma maior integração social. As instituições que desenvolvem essas atividades a
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exemplo dos CRAS seguem normativas que estabelecem diretrizes para a realização das atividades junto aos idosos.
Por sua vez, o Serviço Social atua junto a esse público com vistas a viabilizar os direitos sociais destinados ao público
idoso.

Stringueta et al (2010, n. p.), reafirmam o compromisso do profissional de Serviço Social:

A sociedade burguesa nos impõe uma liberdade que está repleta de contradições, pois sua
própria dinâmica bloqueia e impede o desenvolvimento das demandas próprias da
liberdade. A tarefa do Assistente Social é lutar pela participação social, emancipação,
autonomia, desenvolvimento dos sujeitos sociais e principalmente pela ampliação dos
direitos sociais e da cidadania investindo assim nas potencialidades dos usuários,
caminhando sempre na busca da liberdade como bem supremo, um projeto, uma liberdade
a ser conquistada.

Nesse sentido, as intervenções voltadas para as incapacidades decorrentes do processo de envelhecimento não
devem se limitar as interações medicamentosas, mas propiciar intervenções sociais que assegurem a proteção social
de forma integral. Nessa direção, atividades socioeducativas a respeito da prática de dança desempenham um papel
fundamental no resgate da autoestima, capacidade de autonomia e participação na sociedade.

Portanto, o Estado mediante os seus instrumentos legais, a exemplo das políticas públicas governamentais tem na
modalidade dos Centros de Convivência espaço destinado às práticas de atividades físicas, culturais e sociais.

Resultados e Discussões

A partir dos dados coletados apresentamos os resultados parciais da pesquisa. Inicialmente destacamos o perfil dos
idosos do grupo Nova Vida a partir da realização de onze entrevistas com os idosos do CRAS Risoleta Neves, no
município de Aracaju/SE.

Verificou-se que a participação das mulheres apresenta 80% dos integrantes em detrimento aos homens que somam
20% dos participantes. Os dados revelam uma presença significativa de mulheres que se interessam em participar das
atividades realizadas no grupo, a exemplo da dança. A média de idade foi de 60 anos, variando de 60 a 85 anos.

Nesta perspectiva Silva et al (2011, p. 167) afirmam que:

Esse resultado reflete uma forte tendência da sociedade, em que o sexo feminino possui
padrão de vida mais ativo que o sexo masculino, tanto pelo envolvimento com as
atividades domésticas do dia-a-dia, como pela busca por exercícios físicos.

Os sujeitos da pesquisa relatam um grau de satisfação acentuado ao participarem das atividades propostas pelo
serviço de convivência através das atividades do grupo Vida Nova. A possibilidade de estabelecer novas amizades e
viverem novas experiências estimula a participação dos mesmos nas ações propostas para esse público etário, a
exemplo de palestras, oficinas e trabalhos manuais.

Em relação à saúde, os sujeitos da pesquisa mencionaram na entrevista que após a realização das atividades com a
dança semanalmente perceberam algumas alterações benéficas no organismo, a saber: no sistema cardiovascular, na
circulação sanguínea, melhorias na expressão corporal, nas capacidades respiratórias, e entre outras. Neste sentido
Leal e Haas (2006, p.67) afirmam que: “[...] à importância da dança na vida das idosas, podemos observar que muitas
que ditaram que faz bem aos aspectos físicos, sociais, psicológicos e para a saúde[...]”.

Além de todos esses benefícios, a dança é um exercício que tem uma aceitação por parte desses idosos, ou seja,
apresentaram mudanças nas questões emocionais como autoestima, interação, ansiedade, diminuição do estresse e
tornando-se mais dispostos e o aumento do convívio social.
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Dessa forma, Witter et al (2013, p. 192) destacam:

Neste contexto, a dança vem contribuir significativamente na melhoria e/ou manutenção de
várias dimensões que estão inseridas no termo “qualidade de vida”, entre elas a integração
social, a adaptação às condições preexistentes e a aptidão funcional.

Nesse sentido, a convivência em grupo e o desenvolvimento da prática da dança possibilitam a construção de
vínculos ao oferecer espaços de interação e integração o que amplia a socialização e a aquisição de novas
habilidades e autonomia qualidade de vida do/a idoso/a.

Considerações finais

Diante da revisão bibliográfica realizada é possível mencionar o aumento da população idosa no mundial,
principalmente no Brasil. Portanto, medidas por parte dos governantes na necessidade de se investir
permanentemente em política sociais e em serviços especializados voltados para a população idosa através da
Política da Assistência Social.

Neste sentido, o trabalho teve o objetivo analisar e refletir sobre a percepção dos/as idosos/as do grupo Nova Vida a
respeito da atividade de dança realizada no Serviço de Convivência do Centro de Referência da Assistência Social
(CRAS) Risoleta Neves, no município de Aracaju/SE.

Os resultados da pesquisa demonstraram que a proposta da atividade física através da dança, além de ser uma
prática prazerosa, ao mesmo tempo realizada em grupo, é relevante, na melhoria da autoestima, e na manutenção da
aptidão funcional do corpo.

Percebe-se que a pratica semanalmente desta atividade com o grupo Nova Vida, os idosos buscaram o grupo com o
objetivo de conhecer novas pessoas, fortalecendo os vínculos de amizades, além do mais, possibilitaram neste
espaço interação e a socialização. Portanto, a dança nesse contexto contribui para um envelhecimento ativo em que é
possível trabalhar o físico, o emocional e o social.
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