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RESUMO 
 
 

Introdução: o ser humano busca, incessantemente, possibilidades para ser feliz, 
independentemente da idade. O fenômeno envelhecimento pode ser dividido em 
envelhecimento patológico e bem-sucedido, o que influencia a percepção da própria qualidade 
de vida e bem-estar subjetivo pelo idoso. Descrição do problema: observa-se que as alterações 
decorrentes do processo de envelhecimento influenciam a vivência de diversos sentimentos 
pelo sujeito idoso, nas atividades mais simples do cotidiano. Mediante essa questão, 
questiona-se, em atividades socioeducativas, qual é a tonalidade destes sentimentos. 
Benefícios aos sujeitos estudados: para os idosos, participar de atividades socioeducativas 
propicia integração e interação social, atualização cultural, além de ganhos na capacidade 
funcional do ponto de vista subjetivo e objetivo. Objetivo: descrever as manifestações 
comportamentais de idosos que participam do curso de dança circular, observadas durante a 
realização desta atividade. Metodologia: durante o primeiro semestre de 2014, acadêmicos dos 
cursos de Enfermagem e de Psicologia observaram um grupo de cerca de 30 mulheres idosas 
que participaram da atividade de dança circular, realizada uma vez por semana, em um projeto 
socioeducativo de um programa de extensão em uma Universidade do Vale do Paraíba 
Paulista. Resultados: o curso de dança circular foi ministrado por uma profissional desta área, 
apoiada pelos acadêmicos. Constatou-se que esta modalidade de dança faz parte do cenário 
contemporâneo e tem como foco principal a dança em roda, o que atrai os idosos por ser 
realizada de maneira simples e de fácil aprendizado. Observou-se que a dança circular 
estimula a expressão psicomotora e cognitiva; proporciona comportamentos de interação 
social, descontração de ânimos e melhoria da autoestima das idosas. Pode-se perceber 
sentimentos de prazer por parte do grupo, relacionados ao aprendizado dos passos e ritmos 
das diversas músicas propostas pela dança circular, que inspiram e desafiam a realização 
desta atividade com mais harmonia e expressão de felicidade. Entende-se aqui por felicidade, 
um sentimento subjetivo partilhado entre as pessoas de forma gratuita, vivenciado como um 
momento de leveza e tranquilidade. Conclusão: a importância de fazer o que proporciona 
prazer, e consequentemente os momentos felizes, é o que mantém a percepção de qualidade 
vida satisfatória na velhice. Assim, pode-se concluir que, para ser feliz, não há idade, basta 
conservar o equilíbrio entre corpo, mente e alma. Participar de atividades como a dança circular 
facilita a vivência de bem-estar e compartilhamento com os mais jovens de que ser feliz 
depende de si mesmo. Sugere-se que esta questão seja investigada do ponto de vista 
científico, tendo em vista a importância da vivência de felicidade na vida do ser humano. 


