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RESUMO 

 

A dança é uma atividade que faz bem à saúde física e emocional em qualquer idade. Mas quando se trata 

da terceira idade, o benefício é ainda maior, a prática evita a solidão e o isolamento. 

Inúmeros estudos afirmam que a prática de atividades físicas para as pessoas em geral está relacionada à 

ausência de sintomas depressivos e de ansiedade, transtornos comuns em pacientes idosos que podem 

ocasionar doenças mentais e isolamento. A atividade física e em especial a dança, tem mostrado eficácia 

na diminuição dos sintomas relacionados à doença, em pessoas diagnosticadas com depressão por 

exemplo. Sendo assim a prática regular de atividades físicas deve ser apontada como uma alternativa não 

farmacológica no tratamento depressivo, por prevenir o declínio funcional do idoso, ser acessível e ter um 

baixo custo econômico. 
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ABSTRACT 

 

Dance is an activity that is good for physical and emotional health at any age. But when it comes to the 

elderly, the benefit is even greater, the practice avoids loneliness and isolation. 

Numerous studies claim that the practice of physical activities for people in general is related to the 

absence of depressive symptoms and anxiety, common disorders in elderly patients that can cause mental 

illness and isolation. Physical activity and dance in particular, has shown to be effective in reducing 

symptoms related to the disease, in people diagnosed with depression for example. Thus, the regular 

practice of physical activities should be considered as a non-pharmacological alternative in the treatment 

of depression, as it prevents the functional decline of the elderly, is accessible and has a low economic 

cost. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo HASS e GARCIA, (2006) a dança como atividade física melhora a 

disposição para as atividades do dia-a-dia podendo proporcionar ao indivíduo que a 

pratica, força muscular, estética corporal e autoestima, através dos movimentos 

realizados pela atividade.  

Estudos também destacam a importância da música e a dança na terceira idade, 

pois é comprovada que essas atividades estimulam e propiciam uma melhor qualidade 

de vida e ajuda na aptidão física. MIRANDA e GODELI, (2003) afirma que atividade 

com música para idosos pode criar um contexto positivo e agradável e, dessa maneira, 

tornar-se uma intervenção adequada para que os indivíduos permaneçam em atividade.  

 GOBBO e CARVALHO, (2005) reforça que a dança proporciona uma série de 

fatores benéficos na vida do idoso, tornando-o mais ativo e saudável. DARIDO; 

RANGEL, (2005) vive-se em um país onde há diversas manifestações rítmicas e 

expressivas, existentes em diversas regiões. Assim, a dança acaba sendo uma excelente 

atividade física para desenvolver uma melhoria das capacidades físicas. 

Todaro (2001) afirma que há relatos que os primeiros estudos realizados sobre 

exercícios físicos para idosos parecem ser realizadas na China. Ainda esse mesmo 

descreve que os Gregos também defendiam a eficácia de todos os tipos de atividades 

físicas e expressivas, como a dança. Ela pode minimizar os efeitos negativos do 

envelhecimento, pois há uma busca constante de realizar atividades, sentir-se alguém, 

ampliar o mundo interno e externo, tornar-se satisfeito, ajustado, valorizado e integrado 

e não um peso para si, a família e a sociedade. 

Segundo, SILVA; MARTINS; MENDES, (2012) a dança surge como uma 

atividade física para propiciar ao idoso um cuidado com o corpo e a mente, também 

com suas relações sociais, contribuindo para o processo de autoestima, devido esta 

atividade ser realizada em grupo. Portanto, a dança é considerada uma das atividades 

mais ricas e completas a se realizar, pois trabalha com o físico, o psicológico e o social, 

que nesta fase da vida geralmente encontram-se afetados por diversos fatores 

relacionados ao envelhecimento.  
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Para FRANCHI e MONTENEGRO JUNIOR, (2005) a prática de exercício 

físico promove algumas melhoras da composição corporal, a diminui dores articulares, 

ajuda o aumento da densidade mineral óssea, melhora da utilização de glicose, melhora 

do perfil lipídico, aumenta a capacidade Exercício físico na promoção da saúde na 

terceira idade, melhora de força e de flexibilidade e ainda diminui a resistência vascular 

e proporciona benefícios psicossociais alívio da depressão, o aumento da autoconfiança 

e melhora da autoestima.  

Contreras (2011) justifica que antes de desenvolver qualquer programa de 

exercício físico, especialmente no caso de pessoas idosas, é extremamente aconselhável 

ter um conhecimento geral dos aspectos como idade, grau de mobilidade e autonomia, 

seus interesses, entre outros. Ainda essa mesma autora sustenta que o exercício físico 

ajuda a prevenir problemas, deficiências funcionais e psicológicas, mas deve ser 

fornecida periodicamente adaptada para as limitações de cada pessoa. 

CHEIK, (et al. 2003) afirma que para uma melhor qualidade de vida na 

população idosa a dança e qualquer outro exercício físico deve ser realizado 

regularmente e orientado com o acompanhamento de profissionais, durante toda a vida, 

consequentemente com isso o indivíduo poderá gozar o aumento da longevidade. A 

dança na Terceira Idade pode prevenir além da fadiga, do cansaço físico, também 

doenças como a diabetes, osteoporose, problemas cardiovasculares, a hipertensão, as 

articulações ósseas. 

Souza (et al. 2010) afirma que as pessoas idosas buscam a dança como forma de 

aumentar seu círculo de amizade, resultando em uma forma de vida feliz e estável. 

AFONSO (et al., 2010) ressalta o momento em que o idoso se torna membro de um 

grupo, há um grande auxílio para a redução do estresse e tende a ter um autoconceito 

positivo no que diz respeito às dificuldades encontradas por eles, decorrentes do 

processo de envelhecimento. 

  

 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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 Segundo SILVA; MARTINS; MENDES, (2012) os benefícios da dança na 

terceira idade são evidentes, visto que, por ser realizada em grupo, ajuda na integração e 

no fortalecimento de amizades, havendo uma superação dos limites físicos e decaindo 

as angústias e incertezas durante esta fase da vida. Pode-se afirmar que a dança é uma 

das melhores maneiras de o corpo expressar prazer, surgindo de forma natural, através 

de um simples e repetido movimento à motivação, aproximando pessoas, promovendo 

integração física, mental, emocional, espiritual e, principalmente, social. Para garantir 

uma vida saudável, é preciso que alguma atividade seja realizada, não importa a área 

que for. 

 Para Rezende e Caldas (2003), a dança como atividade física ajuda a garantir a 

independência funcional do indivíduo através da manutenção de sua força muscular, 

principalmente de sustentação, equilíbrio, potência aeróbica, movimentos corporais 

totais e mudanças do estilo de vida. 

SILVA; MARTINS; MENDES, (2012) reforça que também, de forma 

significativa, uma melhoria em relação aos sentimentos de confiança, igualdade, e apoio 

mútuo, melhorando a disposição física e mental, a flexibilidade, a postura, a força e a 

resistência muscular, havendo uma diminuição de tensões e dores, promovendo, assim, 

um bem-estar. 

SOUZA (et al. 2010) afirmam que uma maneira de praticar atividade física é a 

dança, pois exige esforço superior ou semelhante aos exercícios utilizados nos 

programas de prevenção e reabilitação o que tem favorecido na melhora da capacidade 

funcional, da função endotelial e função sexual de cardiopatas. 

GONZALES (et al. 2015) observam o contexto da aproximação das pessoas, 

música e ambiente em que se desenvolve, a dança torna-se aceitável porque ela 

contribia muito para a manifestação da libido e da sexualidade e em consequência 

colabore na melhora da função sexual em comparação a prática de exercícios 

convencionais.             Conforme Leite (et al. 2012), os fatores que influenciam na 

qualidade de vida estão associados à manutenção da saúde no campo independência, 

autonomia e uma boa saúde física. Um estudo identificou que pacientes com sintomas 

como dispneia e fadiga decorrente das doenças cardíacas pode ocasionar um efeito 

negativo sobre a qualidade de vida, a dor pode colaborar para maiores limitações, ou 

atuar como um lembrete da doença exercendo forte influência sobre a qualidade devida. 
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 Segundo  LOBO, SANTOS, GOMES, (2014) a maior longevidade no individuo 

só faz sentido se refletir a uma boa qualidade de vida, sendo este um dos principais 

desafios na sociedade atual. Ainda que exista um pouco de confusão entre qualidade de 

vida e o estado de saúde física, compreende-se que se refere à decorrência direta do 

próprio estado de saúde. Simultaneamente o conceito de saúde alargado a percepção de 

bem-estar sem limites cronológicos, excede a visão tradicional curativa, recomendando 

uma abordagem de prevenção das doenças, promoção da saúde e em consequência um 

crescimento da esperança de vida como viver bem. A qualidade de vida tem vindo a 

assumir uma crescente importância seja no domínio da saúde no geral, seja no campo 

econômico social, tornando-se tanto mais importante quanto mais aumentam as doenças 

crônicas incapacitantes. 

Reforçando esses achados Gozzi, Sato e Bertolin (2012) concluem que o 

exercício físico praticado pelos idosos, melhora o controle postural e ainda ajuda 

auxiliar nos aspectos preventivos de quedas. 

Desse modo, não existe uma restrição quanto a quem pode participar, mas a um 

enfoque maior voltado para os idosos, por ser uma dança de fácil execução uma vez que 

apresenta movimentos simples e favorece a realização das coreografias. De acordo com 

Oliveira e Teixeira (2010) essa dança tem passos curtos, leves e mais lentos, sendo de 

fácil aprendizagem, inclusive para aqueles que nunca dançaram. Com suas músicas 

alegres, busca a autoestima e integração dos participantes, melhorando a saúde física e 

mental dos mesmos. 

Oliveira e Teixeira (2010) afirmam que a dança sênior pode se tornar uma 

terapia, por causa da sua grande influência no aspecto psicológico, porque melhora a 

autoestima, a determinação, causa sensação de liberdade, diminui a depressão e o 

estresse, melhorando o humor e consequentemente a qualidade de vida. Na mesma 

perspectiva Andrade e Furtado (2012) ainda alegam que a dança sênior é uma atividade 

específica para se trabalhar o psicológico dos idosos, consequentemente traz melhorias 

para memória e o desenvolvimento intelectual o que influência positivamente na vida do 

idoso, pois o fator psicológico é algo que os fazem se sentirem otimistas e tranquilos. 

 Em virtude disso, Oliveira e Teixeira (2010) ressaltam que a dança sênior 

proporciona interação com outros, leva a experiências únicas a cada encontro, promove 
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um ambiente saudável, com diversão, socialização, assim como ajuda na diminuição das 

tensões e esquecendo os problemas do dia-a-dia. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

A pesquisa tem como objetivo pesquisar que a dança como um exercício físico 

pode contribuir para a promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida dos idosos; 

identificar os efeitos advindos da dança e, por fim, analisar os benefícios que a prática 

dessa atividade física tem proporcionado à saúde e à qualidade de vida dos idosos. 

Tendo em vista o crescimento pela busca de praticar atividade física para melhoria da 

qualidade de vida, a dança se tornou uma grande opção para as pessoas da terceira idade 

que buscam mudar seu estilo de vida, por ser uma atividade prazerosa de se praticar. 

A prática da dança é uma atividade física de qualidade que beneficia a saúde de 

qualquer pessoa em qualquer idade. Como exercício físico, a dança abrange diversas 

áreas sendo uma das atividades mais completa, pois propõe força muscular, 

sustentabilidade, equilíbrio, capacidade aeróbica, flexibilidade, entre outros benefícios. 

Através dos dados apresentados acima, concluímos que a dança na Terceira 

Idade não possui fins profissionais, mas lúdicos, sociais e terapêuticos, de grande 

importância na prevenção de doenças, auxiliando no combate à solidão e ao isolamento, 

e é uma atividade que promove prazer e alegria sendo vital para a melhora na qualidade 

de vida das participantes do Projeto Despertar. Projetos de dança para a Terceira Idade 

são muito importantes, pois além dos benefícios trazidos por estes, os idosos se tornam 

mais ativos e motivados nas atividades diárias. 

Trata-se da busca de informações sobre a melhoria na qualidade de vida e 

longevidade dos idosos por meio da prática da dança na terceira idade. 

Como estratégia metodológica utilizou-se uma análise qualitativa, por meio de   

um levantamento bibliográfico sobre a questão da terceira idade em uma investigação 

de periódicos obtidos no site Google Acadêmico do período de março de 2020 a agosto 

de 2020. Os objetivos traçados para o exposto referem-se a busca da qualidade de vida 
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dos idosos através da dança como um auxílio a prevenção de doenças e combate a 

depressão. 

Os resultados obtidos com a pesquisa reforçaram nossa expectativa no caráter 

positivo da dança e seu poder de interação social, melhoria na qualidade de vida, 

prevenção de doenças, além de possibilitar aos indivíduos a prática da dança como 

atividade física. Por conseguinte, concluiu-se que envelhecer não é tão ruim quanto se 

imagina, tendo em vista que o idoso ainda é parte da sociedade e a sua interação é de 

grande importância para sua saúde mental e emocional. 
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