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RESUMO 

Neste trabalho buscamos apresentar a relação da dança com os idosos, 

como meio de qualidade de vida no processo do envelhecimento, com o intuito de 

verificar as implicações ocorridas na vida dos frequentadores através do trabalho 

realizado na Universidade Aberta à Terceira Idade (UnATI) do grupo de dança sênior 

do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD/UFES). Trata-se de uma 

pesquisa qualitativa, de caráter exploratório e descritivo. O propósito da investigação 

in loco é verificar como ocorre o processo de socialização entre eles, criação de 

afeto e amizade, valorização individual e social, diversão e prazer ao longo dos 

encontros semanais. Conclui se que a dança como forma de expressão e 

movimento corporal possibilita qualidade de vida em idosos e potencializa a 

subjetividade de cada individuo, por meio das relações afetivas, valorização de si, 

autoconhecimento, de estar bem e sentir-se bem, de conhecer e criar, de 

transformar e evoluir em sociedade. Para os idosos o dançar não se resume em dois 

passos pra direita e um pra esquerda, vai além, trata-se de interação, de ofertar e 

receber carinho, de estarem aprendendo sobre si e o mundo, fazer novos amigos, 

de dividir os conhecimentos e as experiências adquiridas ao longo da vida.  

Palavras-chave: Idosos. Dança. Qualidade de vida. 
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INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, é considerado idoso o 

indivíduo acima de 60 anos, em países em desenvolvimento, e com 65 anos em 

países desenvolvidos.  Com o crescente aumento da população idosa na atualidade, 

a promoção de atividades físicas para a manutenção da saúde e qualidade de vida é 

de extrema relevância para a terceira idade, além de ser um direito, conforme prevê 

o Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, art. 2º “assegurando - 

se, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para 

preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, 

espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade”.  

 

 A qualidade de vida desse público está diretamente ligada ao estilo de vida 

adotado pelo indivíduo, se relaciona à autoestima e ao bem-estar pessoal, os quais 

abrangem uma série de aspectos como o estado emocional, o suporte familiar, os 

valores culturais, éticos e religiosos, a capacidade funcional e o ambiente em que se 

vive (VECCHIA et al., 2005).  

  

A qualidade de vida está diretamente interligada com vários aspectos no 

decorrer da vida do idoso. Sendo uma avaliação multidimensional através de 

critérios sócio normativos e interpessoais no seu desenvolver pessoal e social, a 

respeito da relação entre idoso e ambiente (MONTEIRO et al., 2015).  

  Ao longo dos anos, a partir do processo natural e gradual do idoso, ocorrem 

alterações tanto nos aspectos biológicos e psicológicos quanto nos sociais. Entre os 

aspectos biológicos, podem ocorrer alterações nos sistemas do músculo 

esquelético, cardiovascular, respiratório e nervoso. Segundo Parente (2006), há 

diminuição funcional e de vitalidade nas respectivas funções biológicas dos idosos. 

No psicológico, pode ocorrer declínio cognitivo, doenças psicossomáticas e 

desilusões, em virtude do abandono, tanto da sociedade quanto de si próprio. 

Quanto ao aspecto social, as modificações ocorridas se referem ao modo pelo qual 

o idoso se relaciona com as pessoas, o convívio em sociedade, inatividade 

profissional, limitações físicas. Essas alterações podem resultar em depressão, falta 
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de motivação e dificuldades de adaptação a novas vivências sociais (ZIMERMAN, 

2000). 

 

  A prevenção no processo de envelhecimento em idosos tem como 

característica a prática da atividade física, sendo que, “quanto mais ativo o idoso, 

maior sua satisfação com a vida e, consequentemente, melhor sua qualidade de 

vida” (PEREIRA et al., 2006.p.34). 

 

Exercícios físicos regulares para a terceira idade caracterizam-se como 

eficazes, produz efeito positivo, possibilita a prevenção e a manutenção da saúde e 

contribuem para um estilo de vida mais saudável dos indivíduos que a praticam 

(SILVA et al., 2014). Com isso, é possível agregar efeitos e benefícios que atribuem 

a essa população uma vida ativa e saudável.  

 

Dentre as atividades físicas praticadas pelos idosos, evidencia-se a dança, 

por meio do movimento corporal, gestos e expressões. Trata-se de uma práxis que 

proporciona a transformação consciente e livre, tanto de si como do mundo que a 

rodeia (TOLOCKA et al,. 2006). 

  

Essas e outras análises sobre atividades de dança, realizadas com o idoso, 

nos instigou a pesquisar sobre esta questão: Como a partir da dança com idosos 

podemos ativar processo de potencialização na vida destes? Para tanto, 

destacamos a importância do movimento corporal na população idosa, na 

construção de novas relações interpessoais, de socialização, do desenvolvimento da 

própria consciência corporal e como possibilidade de a pessoa nesse estágio de 

vida vivenciar novos conhecimentos consigo mesma, com o outro e com o mundo. 

 

Devido à escassez de trabalhos apresentados e publicados sobre a 

população idosa em relação à prática de dança como meio de potencialização, 

propomos apresentar o trabalho da Universidade Aberta à Terceira Idade (UnATI) e 

o grupo de dança sênior  do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD/UFES), 

a fim de contribuir para a área acadêmica.  
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Neste trabalho buscamos apresentar a relação da dança com os idosos, 

como meio de qualidade de vida no processo do envelhecimento, com o intuito de 

verificar as implicações ocorridas na vida dos frequentadores através do trabalho 

realizado na Universidade Aberta à Terceira Idade (UnATI) do grupo de dança sênior 

do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD/UFES).  

 

1.1 Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório e descritivo. A 

pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito, por meio do levantamento 

bibliográfico (GERHARDT, SILVEIRA, 2009, GIL, 2007). As técnicas descritivas 

baseiam-se na fidelidade das descrições e têm como característica descrever os 

fatos e fenômenos de determinada realidade (THOMAS, NELSON, 2002, 

GERHARDT, SILVEIRA, 2009).  

 A coleta de dados foi definida, no primeiro momento, a partir de revisão 

bibliográfica por meio da qual é possível investigar e buscar uma gama de 

informações, desenvolvidas com base em materiais já elaborados, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos (GIL, 2002). No segundo momento, para 

uma melhor compreensão, a pesquisa foi realizada diretamente no campo de 

investigação, através de um grupo de idosos, praticantes de dança, intitulado como 

“Dança Sênior”, na Universidade Federal do Espírito Santo. O propósito da 

investigação in loco é verificar como ocorre o processo de socialização entre eles, 

criação de afeto e amizade, valorização individual e social, diversão e prazer ao 

longo dos encontros semanais. Foram realizadas entrevistas não estruturadas com a 

professora e cinco participantes sendo representados no ato da fala somente com as 

inicias do nome e sobrenome, cada um se disponibilizou de forma voluntária 

confirmando por mensagens e ligações, a entrevista ocorreu na sala de reuniões na 

Pró-Reitoria de Extensão (ProEx - UFES) de modo a facilitar o acesso a 

documentação impressa do projeto da UnATI, cujo objetivo foi averiguar as 

transformações, sensações, motivações ocorridas ao longo do processo, através 

dos movimentos corporais, gestuais e expressivas, nesse contexto. Fraser e Goldim 

(2004, p.139) afirmam que “a entrevista é uma forma de interação social que valoriza 

o uso da palavra, símbolo e signo privilegiados das relações humanas”. 
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A entrevista não estruturada se caracteriza como um processo de interação 

entre o entrevistador e o entrevistado, em forma de tópicos, livre, espontânea, 

possui temas mais amplos, pode ocorrer alterações na condução das entrevistas, 

novos aspectos sobre o tema proposto, ou seja, o entrevistado não é conduzido e 

direcionado a um exato assunto ou tipo de resposta (FRASER e GOLDIM, 2004). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA   

 

2.1 Dança e qualidade de vida: processo de potencialização na vida de idosos 

 

A dança é originada desde os tempos primitivos, mas, entre o século XV e 

XVI, ela se torna sistematizada, hierarquizada e elitizada em suas expressões 

corporais.  No inicio do século XVIII, a dança deixa de se caracterizar sob padrões 

pré-estabelecidos, movimentos técnicos e reconhece uma configuração de 

liberdade, de movimento e de criação (DAMIANI, 2014).  

 

 É na contemporaneidade que surgem os diversos estilos na dança (NANNI, 

2005). Esse contexto é bastante relevante para o público idoso, pois há, não só um 

maior interesse e aceitação dos seus movimentos que, em sua maioria, são livres, 

criativos, mas também com grande desenvolvimento de potencial motor e de 

consciência da própria imagem corporal, noção de tempo, de espaço e  de relações 

sócio culturais. A contemporaneidade propicia uma mistura de linguagem 

importante, vamos encontrar a poesia, canto, estilos diferentes, tudo isso como 

dança contemporânea. Para a terceira idade isso é muito importante porque os 

idosos passam a ter liberdade na dança, sem preocupação excessiva com 

movimentos pré-determinados, como ocorre nas apresentações coreografadas. Não 

há uma exigência tão grande em relação à técnica, o que não significa ausência 

dela, pois em todo trabalho coreográfico ou simples sequência dançada em um 

espaço social ou cotidiano há uma técnica. Pose-se dizer que não há uma 

submissão à técnica, ela passa a ser um dos elementos da dança, assim como a 

alegria da convivência entre amigos. 

 

Oliveira et al (2010) colabora com essa discussão ao lembrar que a dança 

contribui para o desenvolvimento dos aspectos físicos, auxilia a coordenação 

motora, condicionamento cardiorrespiratório, flexibilidade, equilíbrio, entre outros 

benefícios fisiológicos. Considerando que o idoso tem bastante probabilidade de 

desenvolver doenças cardiovasculares e doenças degenerativas.  
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Entretanto a sociedade não está preparada para essa mudança no perfil 
populacional e, embora as pessoas estejam vivendo mais, a qualidade de 
vida não acompanha essa evolução. Dados do IBGE (3) mostram que os 
idosos apresentam mais problemas de saúde que a população geral. Em 
1999, dos 86,5 milhões de pessoas que referiram ter consultado um médico 
nos últimos 12 meses, 73,2% tinham mais de 65 anos, sendo que esse grupo, 
no ano anterior, apresentou 14,8 internações por 100 pessoas, representando 
o maior coeficiente de internação hospitalar. Mais da metade dos idosos 
(53,3%) apresentou algum problema de saúde, e 23,1% tinham alguma 
doença crônica. (MENDES ET ALL, 2005, p. 423).  

 

 

Reafirmando a necessidade da dança também nos aspectos de prevenção e 

de tratamento de doenças psicossomáticas, Nanni (2008) assegura que a dança 

também contribui em funções como autoexpressão, comunicação, atenuação dos 

bloqueios e conflitos, diversão e prazer, identificação cultural e revitalização 

individual e social. O movimento é a relação das atitudes internas com as formas 

externas através de ações ritmadas e interligadas com o universo.  

 

 Sendo assim, a dança pode propiciar uma melhora na vida dos idosos, 

possibilitando-lhes melhores condições de saúde e também uma melhor convivência 

em sociedade. Vários são os relatos de idosos que vivem isolados dos parentes e 

buscam locais onde possam conversar, realizar atividades coletivamente (SEVERO 

E DIAS, 2000 apud LEAL E HAAS, 2006). A dança promove maior interatividade, 

propicia o desenvolvimento de relações coletivas. 

 

Destacamos que a dança, como movimento corporal, está interligada com 

mudanças na produção, criação e desenvolvimento da subjetividade no idoso, “onde 

seus movimentos próprios caracterizam-se como devires múltiplos que se 

atravessam num plano infinito de conexões e agenciamentos”. (SOARES, 2016. p. 

218). Os bailes e outros eventos para a terceira idade estão cheio de exemplos que 

ilustram essa discussão. Os idosos possuem um modo próprio de dançar o forró por 

exemplo. Não se preocupam se estão dançando vanerão, pé de serra, universitário 

ou qualquer outro estilo, eles estão simplesmente dançando forró, rodando o salão, 

trocando de pares, conversando enquanto dançam etc. 

 

Segundo Reis e Ferracini (2016), o corpo que dança permite possibilidades 

de sensações e modos expressivos, formando e se transformando a cada instante, 
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na qual, a dança remete ao ato de criar, que vai além dos movimentos e dos gestos, 

criam-se também acontecimentos, criam-se vontades, criam-se mundos, criam-se 

modos de existir e criam-se subjetividades.  

 

Sendo o movimento um ato de potência e, consequentemente, formador de 

relações humanas, a partir da dança o idoso constrói sua identidade baseada na 

autonomia e na liberdade de suas ações, no reconhecimento do corpo, no modo de 

se expressar e na interação social (SZUSTER, 2011). Com isso ele recria 

possibilidades de movimentos, embora alguns, por estarem ainda presos a técnica, 

não dão conta de realizar. 

 

Assim, a subjetividade se dá como processo de totalidade na potencialização 

das relações dos indivíduos. Essas relações se estabelecem entre os idosos com o 

professor, com os grupos que tocam especificamente músicas que agradam a esse 

público. Essas relações são potencializadas com tamanha naturalidade que muitas 

vezes são imperceptíveis aos olhos deles. (TEMPO e VITTI, 2014). 

 

Ao vivermos o mundo da dança e o corpo dançante, damos vida e significado 

aos movimentos, deste modo podemos transmitir, participar, sentir e celebrar 

(PORTO 2005, apud TOLOCKA et al., 2006). Nesse contexto, Viana (2014. p.7) 

relata: 

    

 “podemos refletir sobre o entendimento de corpo como processo de 
construção do sujeito, que caracteriza‐se pela constante 

transformação e evolução, constituindo‐se na complexa rede de 

trocas de informações e de relações dinâmicas com o meio”. 

 

 O corpo se apresenta como uma linguagem, assim podemos entender que o 

movimento, especificamente a dança é constituída como forma de linguagem e 

responsável pela construção dos saberes do sujeito, na qual podemos expressar e 

transformar o mundo subjetivo em que vivemos. 

 

Nessa perspectiva, Fortin (1999) argumenta que dançar implica manifestar-se 

em movimento a partir da comunicação que se estabelece consigo mesmo, da 

relação que se cria com o meio, da percepção sobre sua cultura e a sociedade na 
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qual se vive.  A capacidade de permanecer abertos e receptivos a novas 

perspectivas e transformações diante dos movimentos corporais realizados por meio 

das informações intrínsecas de cada um sobre o seu imaginário e as emoções que 

lhes são ligadas. 

 

Para Tolocka et al. (2006), isso acontece porque dançar é uma ação que traz 

alegria, euforia, superação dos limites, a partir da dança expressamos emoção, auto 

superação e criatividade, possibilita as pessoas se comunicarem, aprenderem e 

sentirem o mundo e serem sentidas. Um corpo em movimento vivencia sensações e 

sentimentos, encontra suas potencialidades e seus limites, busca seus desejos, 

encontra prazeres; o movimento é inerente à vida de cada ser humano. 

 

Numa dimensão técnica da dança, Nanni (2008. p.44) afirma que “pelos 

limites da pele se percebe o espaço. Pelo espaço percebe os limites, pelos limites 

percebe-se o outro, pela percepção do outro usa o objeto para perceber ele próprio”. 

Nessa perspectiva, a dança, como veículo de comunicação e expressão, possibilita 

estabelecer limites diante do “tocar”, permite a estruturação da personalidade e da 

socialização, leva o individuo a saber o que ele é, sua relação com o objeto em nível 

pessoal e social. É através dos limites que se torna possível superar os bloqueios e 

ir ao encontro da sua identidade. 

 O idoso que se desenvolve e se relaciona com outras pessoas e com o 

mundo, torna-se mais independente, navegador de sua própria vida e de seu próprio 

barco. Segundo os autores Neri, Freire (2000. p.91), “A vida é como um rio, e viver é 

navegá-lo. Frágil em sua nascente. Na medida em que se fortalece, seu leito se 

amplia, possibilitando a navegação”. 
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2.2 Implicações do trabalho com a dança na vida dos idosos através do projeto 

UnATI no CEFFD/UFES: dança sênior 

 

A aprovação da Lei nº. 8.842, elaborada em 04 de janeiro de 1994, 

estabelece a política nacional do idoso e determina que é dever do poder público 

elaborar e propor programas que visem à educação e o direito do idoso, tendo como 

objetivo a inclusão dos idosos na sociedade. Como uma política publica, criou-se a 

Universidade Aberta à Terceira Idade (UnATI), com o principal intuito de inserir o 

idoso num espaço educacional não formal, sendo realizadas atividades que 

estimulam o autoconhecimento, valorização pessoal, interação social, aquisição de 

conhecimento e, consequentemente, uma melhora na qualidade de vida, tendo 

como meta promover a autoestima, a independência, fazendo com que os idosos 

tenham satisfação com as atividades realizadas no cotidiano (FENALTI & 

SCHWARTZ, 2003. ELTZ, 2004). Localizada em diversas cidades brasileiras, a 

UnATI funciona em entidades públicas e privadas, dentre elas, na Universidade 

Federal do Espírito Santo. 

Na Universidade Federal do Espírito Santo, a UnATI  iniciou em 1996 e visa 

contribuir para o fortalecimento da cidadania do idoso, enquanto sujeito de direitos, 

inserido em um contexto político, econômico e sociocultural da sociedade 

contemporânea, pela via da educação continuada. Atualmente ocorrem os projetos 

memória, história e cultura, saúde e qualidade de vida e a oficina de dança sênior.   

A dança sênior teve inicio na UnATI / UFES em 2002 como projeto 

permanente, obteve aprovação na extensão universitária e é uma atividade grupal 

cujo ambiente propicia experiências enriquecedoras, na qual habilidades pessoais e 

interpessoais possam ser exploradas. É utilizada como estratégia de bem estar, 

como promoção da saúde dos idosos, desenvolvimento da expressão corporal, 

artística e de habilidades corporais, o que gera a socialização do grupo na 

realização das atividades. Propicia a criação de vínculos, estimula o 

desenvolvimento de laços afetivos contribuindo para a melhoria da autoestima e da 

qualidade de vida. 
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3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

A Dança Sênior é realizada no Centro de Educação Física e Desportos 

(CEFD), intitulado como Grupo UFES, sendo, em sua maioria, idosos ativos, os 

encontros ocorrem nas segundas e quartas-feiras, no horário de 08h00 às 10h00 

horas. No Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE), o Grupo UnATI UFES 

é formado por idosos com algum tipo de limitação, os encontros são realizados nas 

quintas-feiras, das 14h00 às 17h00 horas,  ambos com o total de 10 a 20 

frequentadores,  na maioria composta por mulheres, cerca de 80%, com idade entre 

55 a 78 anos, formado por diferentes classes sociais e crenças religiosas e vindos 

de toda a Grande Vitória. 

Os procedimentos realizados para a participação na UnATI se  iniciam com 

uma avaliação física. Logo após, o idoso faz sua inscrição, passa por um período de 

dois a três meses na UnATI realizando atividades, quando, passado esse momento, 

pode optar por permanecer nas atividades ou migrar para o grupo  de dança sênior.  

Dança sênior é uma dança folclórica popular de diferentes povos e 

nacionalidades, uma dança de salão baseada no básico, trabalhando o corpo por 

meio de coreografias criadas com musicas instrumentais e movimentos ritmados, 

tendo passos curtos, leves e mais lentos, estimulando inclusive aquele que não tem 

experiência em dança, por exemplo, caminhar ritmicamente e de acordo com a 

batida produzida pelo tambor. 

 Trata-se de uma dança adaptada para a terceira idade que permite aos 

idosos, que possuem alguma limitação, como por exemplo sentados em cadeiras de 

rodas, executarem movimentos livres e de acordo com suas possibilidades. A 

professora M. I relatou: “a gente não exige que eles se adaptem a dança, a gente 

busca a dança que se adapte a eles”. 

A fala da professora nos remete à discussão sobre a importância de valorizar 

os idosos deficientes, tornando-os visíveis, recuperando e reconquistando, por meio 
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da dança, várias outras áreas que lhes foram recusados pela vida (TOLOCKA, et al., 

2006) .  

Na velhice, os idosos disponibilizam muito tempo livre, com o fim do trabalho 

e afazeres do cotidiano, nesse período é fundamental a realização de atividades que 

ocupem a mente e o corpo. M. I acrescenta “ter uma atividade na vida, você não 

para pra ficar pensando besteira, porque você sem atividade o que você faz?... 

começa a pensar nas dores, nos sofrimentos, começa a ter muita doença”, a 

necessidade de se preencher o tempo livre com atividades físicas e em especial a 

dança I. S acrescenta “então a atividade em si, faz com que a pessoa não tenha 

esse tempo livre”.  

Nessa perspectiva, Neri e Freire (2000, p.86), afirmam: “A integração social e 

a atividade facilitam a ocorrência de comportamentos promotores da saúde e levam 

a mudanças positivas nos estados psicológicos, facilitando a expressão de afeto, 

autoestima e controle pessoal”. 

Durante as aulas de dança, ocorrem atividades variadas como apresentação 

de vídeos, conversas relacionadas à dança e ao próprio movimento corporal em si, 

são utilizados aparelhos manuais como bastonete, bola, flor, lenço e outros para 

enriquecer a coreografia, além do desenvolvimento de temas como a chuva, a 

formiga, colheita de laranjas, entre outras possibilidades. A professora sempre 

realiza novos cursos, a fim de proporcionar novas coreografias e danças ao grupo e 

também com o intuito de formar novos professores para, posteriormente, criar outros 

grupos de dança sênior, incentivando, assim, o idoso a crescer e evoluir na sua 

velhice. A dança sênior propõe ao idoso a participação e integração com outros 

grupos de dança regional, estadual, nacional e internacional, avaliando com a 

pessoa idosa sua importância nesse contexto. Os encontros e as viagens são 

colocados em relatório e apresentados na extensão universitária e na UnATI.  

Todo o trabalho é realizado voluntariamente pela professora, com muita 

dedicação e amor envolvido. I. S relata: “é muito importante essa atividade porque 

faz bem pra mim, porque você me vê ativa, você me vê realizando, você me vê 

fazendo as coisas, fazendo acontecer”. Segundo M. I vai além de ensinar e 

aprender, envolve a evolução pessoal de cada um, dos carinhos e afetos recebidos: 

“eu ver as pessoas crescerem, isso é um retorno muito grande, não é financeiro, não 
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é físico, é um retorno de satisfação pessoal e interior, no meu próprio sentimento na 

minha afetividade interior”. 

Desde o início da criação da Dança Sênior no Espírito Santo, em 2002, 

muitos dos frequentadores iniciaram sua participação na dança no mesmo período. 

Alguns ingressaram primeiramente no projeto UnATI e, logo após, realizaram a 

opção por dança sênior; outros, ao contrário, iniciaram a dança sênior e, 

posteriormente, a UnATI. A maioria dos frequentadores obtiveram informação sobre 

o projeto por meio da indicação de amigos ou por conta própria; o tempo de 

participação no projeto e na dança entre os entrevistados varia de 1 até 15 anos de 

convívio semanal com o grupo. 

O envelhecimento é um processo natural, seguido de mudanças e alterações 

corporais, fisiológicas, sociais e psicológicas. Essas mudanças são perceptíveis e 

visíveis pelos sujeitos que envelhecem (WOLFF, 2009).  Um dos principais fatores 

que levam os idosos a buscarem a dança e o projeto UnATI são os  problemas 

decorrentes das transformações cotidianas. A dança possibilita uma vivência de 

forma subjetiva e objetiva, transformando seu próprio ato motor (TOLOCKA, et al., 

2006). O corpo experimenta e convive com a imprevisibilidade da sua potência de 

criação, deixa para trás antigas limitações e aposta na força daquilo que pode se 

tornar (MOEHLECKE, FONSECA, 2008). A dança proporciona a interação, convívio 

com o outro, amizade, os participantes sentem-se valorizados pelos profissionais 

envolvidos e também entre eles.  

Entre os entrevistados notou-se que a maioria dos idosos iniciou na dança 

com problemas advindos das mudanças ocorridas no envelhecimento, como a 

aposentadoria, perda de familiares ou amigos, problemas relacionados à saúde, 

exclusão perante a sociedade. A dança possibilita novas descobertas, emoções e 

afetos, segundo Grams (2000) apud Wolff et al (2009), as relações sociais permitem 

apoio e confidência, criando laços íntimos de afeto, segurança e autonomia a partir 

de um ambiente acolhedor. Nesse sentido, T. J nos revela: “após a aposentadoria eu 

entrei em depressão, pois queria trabalhar mais, eu me achava bem pra trabalha, 

então me chamaram pra dança sênior, a dança sênior o que fez comigo? ela me 

alegrou, ela me incentivou a viver porque eu achava que eu era inútil, era um lixo, 
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era isso que eu pensava. Então a dança sênior o que ela fez? ela me fez reviver a 

minha vida”. 

Concluindo sua fala, ela justifica: “vocês atendem a gente com muito carinho, 

com muita dedicação, com muita atenção que é o que o velho precisa, de atenção, 

carinho e ensina a gente sempre a ter melhores atitudes”. 

Segundo M. B a dança possibilitou: “Quando entrei no grupo, eu tava na 

depressão, não sabia o que era isso, via na televisão as reportagens, eu pensava 

será que é isso mesmo? que precisava da ajuda da família, dos amigos e eu estava 

na depressão e fiquei ruim. Entrei na dança e acabou aqui a gente se preocupa com 

o outro, liga pra fulano pra ver se ele já chegou em casa, você quer tá junto, você 

lembra da pessoa, tudo isso a dança sênior promove”. 

I. S relatou suas transformações: “no primeiro dia que cheguei tinha um 

ensaio para apresentação e me colocaram na apresentação e foi muito bom, meu 

marido tinha falecido, tava meio perdida, não sabia o que fazer, não conhecia nada 

né!, era só eu e meu marido, ai ele morreu e pronto fiquei sem saída e de lá pra cá 

só fico na UnATI ... você conhece pessoas diferentes e tem experiências diferentes”. 

 

Diante da discussão realizada pelos autores Nanni (2008), Fortin (1999), 

Tolocka, et al (2006), Neri, Freire (2000), sobre as possíveis potencializações na 

vida dos idosos através da dança, durante a entrevista observou-se um brilho no 

olhar de cada entrevistado, remetendo a emoção no momento da fala de cada idoso 

sobre o grupo de dança, enfatizando as transformações ocorridas, o carinho 

recebido, a valorização de si e com o outro entre tantas outras contribuições vindas 

dessa convivência. Naquele momento, o meu “eu” de entrevistador pode se 

emocionar e captar a mais profunda e singela demonstração de carinho de todos 

com o grupo, sendo essas vivências extremamente importantes em suas vidas, seus 

olhos expressavam agradecimento por reviverem novamente.  

Dentre as inúmeras falas podemos destacar: A. M: “a dança na hora que você 

entra ela tem uma acolhida diferente, a gente tem um alongamento diferente, o 

exercício pra começar pra quem tem limitações tem uma certa  preparação pra isso 

e no final então a gente se despede, mas se despede assim,  como se fosse uma 
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amizade que não pararia aí, seria uma continuidade na próxima aula, sempre foi 

assim, sempre deixando alguma coisa pra próxima aula com sabedoria da 

professora, ela sempre deixava alguma coisa pra gente voltar,  começamos hoje 

mas temos que na próxima aula ensaiar essa dança, então ela sempre conseguia 

alguma coisa e trazendo a gente de volta”. 

I.S: “eu gostei muito porque é uma igualdade, qualquer um pode chegar e 

apreender, mesmo aqueles que têm mais dificuldade, pode entrar e apreender a 

dançar, acho que isso foi o que me motivou mais, porque não tem aquele que um 

dança melhor e o outro dança menos, todos ali vão apreender e a pessoa fica 

porque ela quer apreender e ela gosta. Há uma igualdade ali na hora que tá 

apreendendo e depois todos dançam, todos participam, então é isso que eu acho 

bonito na dança sênior é a união, você vai apreender os passos vai gostar vai querer 

apreender mais e mais, um ajuda o outro”.  

T.J: “a gente tá sempre assim um orando pelo outro, um preocupado com o 

outro, isso ai, por exemplo, a gente vai levar pra sempre na vida. E a amizade vai 

crescer cada dia mais, essa preocupação de um com outro, que vai além da dança”. 

A. M: “porque é bom pra mente, pro corpo... porque a dança é movimento, se 

você tá com equilíbrio ou sem equilíbrio você descobre ali na dança, trabalha corpo 

e mente”.  

M. B: “na dança nós vamos nos movimentar, sorrir, vamos brincar, e 

apreender porque a gente se diverte e estamos aprendendo também”. 

A dança sênior também realiza encontros regionais e nacionais entre os 

grupos, estimulando a comunhão, a troca de experiências, convivência e criação de 

afeto com outros grupos. Como a I. S afirma: “o que me motiva muito é que você 

convive com pessoas de outros lugares, de outras cidades e você faz amizade e 

essa amizade permanece, passa um ano, dois anos e você reencontra os amigos, 

você se alegra em vê e reencontrar a pessoa”. 

O dançar permite que se criem laços de convivência, interação e contato 

físico com o outro, por meio das coreografias em duplas e de rodas, a dança 

sensibiliza através do toque, sendo um movimento corporal que serve de mediador e 

unificador dos seres e que rompe a barreira da solidão (NANNI, 2008). 
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 Durante a entrevista percebeu-se a relação afetiva presente no grupo, bem 

como nos relatos feitos pelos participantes. Nos encontros quando chegam e no final 

todos se cumprimentam através de beijos e abraços, como forma de demonstração 

de carinho e amizade. Segundo M. B “você chega você dá bom dia e abraça, 

quando você vai embora, você não sai sem falar, um abraça o outro e depois vai 

embora e isso motiva você passa a ter mais ainda aquele afeto com as pessoas”. 

Complementando A. M relata: “você trás a necessidade de estar, de permanecer 

com o outro, de abraçar o outro, na dança folclórica você precisa pegar na mão, tem 

muita roda, tem muita interação, integridade, de colocar a mão no ombro do outro...”. 

De acordo com Neri e Freire (2000), um dos meios para se vencer os desafios 

impostos pela sociedade aos idosos é propiciando-lhes o aprendizado de novos 

conhecimentos e oportunidades para a busca do envelhecimento bem sucedido. 

Nesse sentido, a dança sênior incentiva e apoia a formação de novos dirigentes, 

ofertando cursos e programas, criando, assim, novas possibilidades de 

aprendizagem para os idosos, sendo determinante na construção de si próprio e em 

sociedade, por meio do ensinar e aprender. Como o relato da M. B “você faz os 

cursos e eles incentivam muito a fazer e é bom participar, porque você vai aprender 

e conseguir ajudar, sem contar a integração que você faz com as outras pessoas”. 

E finalizando com o relato emocionante e inspirador de que nunca é tarde 

para se aprender sendo um exemplo para todos nós da sociedade a T. J diz: “eu 

tenho muito a aprender na UnATI, na dança sênior em todos os lugares que eu for, 

com as pessoas que eu convivo, tenho muito a aprender ... eu ainda to aprendendo, 

vou morrer aprendendo, viver e aprender ditado mais certo né!” 

 

Em relação aos pontos que o projeto poderia melhorar, todos os participantes 

admitem ser difícil obter informação sobre o local que é feito a dança sênior. Falta 

divulgação a partir da UnATI sobre a dança sênior no projeto, não há orientação e 

incentivo com os  idosos dos outros módulos para estarem conhecendo e 

participando da dança sênior, sendo tão importante quanto os outros módulos.  
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5. CONCLUSÃO 

 

Conclui se que a dança como forma de expressão e movimento corporal 

possibilita qualidade de vida em idosos e potencializa a subjetividade de cada 

individuo, por meio das relações afetivas, valorização de si, autoconhecimento, de 

estar bem e sentir-se bem, de conhecer e criar, de transformar e evoluir em 

sociedade. Para os idosos o dançar não se resume em dois passos pra direita e um 

pra esquerda, vai além, trata-se de interação, de ofertar e receber carinho, de 

estarem aprendendo sobre si e o mundo, fazer novos amigos, de dividir os 

conhecimentos e as experiências adquiridas ao longo da vida.  

Realizar estudos sobre a temática possibilitou absorver conhecimento, 

valorizar e respeitar cada idoso em sua própria história, sentir os carinhos dados e 

observar que está fase da vida necessita de mais atenção, afeto e valorização pela 

sociedade e órgãos públicos.  

  Devido à dificuldade de se encontrar trabalhos relacionados sobre idosos e a 

dança é necessário à realização de novos estudos, pesquisas práticas e teóricas, a 

fim de contribuir para área acadêmica e necessita se que o atual trabalho continue 

em desenvolvimento por um período maior, a partir da intervenção diretamente no 

campo.
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