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Na terceira idade, geralmente, o ser humano sofre algumas alterações 

de um declínio geral no aspecto biopsicossocial. Como conseqüência deste 
fato, há uma tendência de uma diminuição da qualidade de vida de uma 
maneira geral das pessoas. Isso gera no ser humano uma necessidade de uma 
busca ou resgate da sua identidade, do auto-conhecimento nos aspectos físico 
e psíquico, além de manter sua vida social ativa. Na busca destes objetivos, 
um dos melhores recursos terapêuticos que existe, que trabalha e desenvolve 
tudo isso ao mesmo tempo, é a prática da dança. 

 
A terceira idade é uma fase da vida que trás algumas limitações físicas e 

psicológicas ao ser humano, dificultando o desempenhar de suas ações e 
tarefas do dia-a-dia. Dependendo das circunstâncias ambientais e de como as 
pessoas reagem a essas limitações, como conseqüência, pode ocorrer a 
invalidade e a incapacidade de desempenhar atividades desejadas, levando a 
um declínio em sua qualidade de vida. 

 
Vários fatores estão associados a esse declínio, como a solidão, desprezo 

familiar, dores físicas e também da alma, limitações e, claro, baixa auto-
estima. 

 
Quando chega a esse ponto, existe uma clara falta de inserção deste 

idoso no meio social em todas as suas formas, falta de saber e sentir o seu 
real valor no mundo, de se sentir útil e capaz, sentir prazer e alegria. Tudo isso 
gera falta de coisas importantes para o ser humano de uma forma geral, 
como: 

 Afeto 
 Reconhecimento 
 Poder de realização 
 Falta de perspectivas 

 
Tudo isso pode ser remediado com atividades em que o idoso conviva 

com outras pessoas, dando-lhe oportunidade de, não apenas conhecer outras 
pessoas, mas também de conhecer a si próprio, além de vencer desafios 
motivados pelos seus próprios desafios. Um trabalho que possa ser realizado, 
demonstrando afeto e integração das pessoas para atender às necessidades 
afetivas e sociais. 
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Para estabelecer ou re-estabelecer uma melhor qualidade de vida para 
os idosos, uma das melhores atividades terapêuticas é a dança. Como 
atividade física, a dança talvez seja a mais completa de todas, por dar 
manutenção da força muscular, sustentação, equilíbrio, potência aeróbica, 
movimentos corporais de total amplitude de movimentos e mudanças do estilo 
de vida. Além disso, a dança permite que idoso descubra a capacidade de suas 
articulações, o limite de sua força, o prazer de poder extravasar suas emoções 
e seus sentimentos através de seu corpo. 

 
O ato de exercitar a motricidade está naturalmente associado a fatores 

dos domínios cognitivo, afetivo e psicomotor. 
 
O processo terapêutico da dança envolve ainda outros objetivos 

específicos como: 
 Eliminar preconceitos. 
 Vivenciar o envelhecimento de forma consciente; 
 Vivenciar sua nova identidade como uma fase do ciclo vital. 
 Fazer o idoso viver mais intensamente possível, dentro de suas 

possibilidades e limitações biológicas. 
 Obter saúde e prazer praticando atividade física. 

 
No processo de trabalhar com a dança na terceira idade, devem existir 

algumas funções básicas como: conhecer a capacidade e o limite biopsicosocial 
de seus alunos e respeitar esses limites, orientar, instruir e falar com respeito, 
saber ouvir as dúvidas, opiniões e críticas, elogiar de forma natural, transmitir 
segurança, usar de criatividade, promover a sociabilidade do aluno em relação 
ao grupo como um todo. Também é muito importante praticar a dança de 
forma estimulante, agradável e não competitiva. 

 
Os professores devem sempre buscar formas de manter o interesse por 

parte dos alunos na atividade, sempre elaborando aulas diferentes voltadas à 
terceira idade. 

 
Outro fator essencial é a paciência, que, aliás, deve haver sempre 

quando se lida com idosos. Muitas vezes explicações e informações não são 
compreendidas em um primeiro momento. Nesses casos deve haver quantas 
vezes forem necessárias, como se fosse a primeira vez. 

 
Alguns tipos de dança focados na terceira idade: 
 
 
Biodança 

A Biodança é especificamente para terceira idade, podendo-se afirmar 
que é feita uma combinação de ginástica com baile. À ginástica se agrega 
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alegria e ao baile toda a descontração e o afeto por estar junto com outra 
pessoa ao sabor de uma boa música. 

A principal preocupação no trabalho de Biodança é a profilaxia: chegar 
aos 80 anos e estar bem. Não somente sobreviver, mas, viver com uma boa 
qualidade de vida, saudável e feliz.  

Diferentemente da ginástica convencional, na Biodança as pessoas 
descobrem novos estímulos para a vida. A vida é infinita. Despertam uma nova 
atitude frente as pessoas: esposo(a), filhos, netos. Incorporados em um grupo 
e não separados. 

Ao contrário das Danças de Salão, para realizar os exercícios durante as 
vivências é muito simples, não existe a necessidade de saber dançar, nem 
aprender passos marcados e sim de disposição para criar a sua própria dança, 
sem que o homem seja o único condutor dos passos. Os movimentos nos 
exercícios são todos harmônicos e fluidos, sendo evitados os gestos bruscos e 
muito rápidos. 

Como é a dinâmica da dança: 

- Os exercícios são claros e objetivos; 
- Atuação: partes do corpo envolvidas; 
- Passos para a realização dos mesmos; 
- Restrição de alguns exercícios para a realização de determinados 
movimentos.  

Os praticantes de Biodança nunca se isolam em um canto da vida; estão 
sempre dentro de um grupo participando com alegria. 

 
 
Dança do Ventre 
 

A Dança Oriental como prática na terceira idade, proporciona 
inúmeros benefícios que a mulher pode contar. A começar pelo 
conhecimento do próprio corpo, a consciência corporal, que geralmente é 
desprezada nesta fase, é aqui, tratada com prioridade.  

As potencialidades sensoriais, sensitivas, perceptivas, cinestésicas, 
motoras, criativas e comunicativas são ampliadas. O reconhecimento da 
identidade, a sensação de acolhimento que a Dança do Ventre trabalha, 
diminui sintomas psicossomáticos, o medo da morte e o medo da solidão. 
Proporciona motivação, contato com experiências próprias desta fase da 
vida. 
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Por trabalhar a relação íntima entre movimento e emoção, desperta 
uma linguagem corporal espontânea. A prática da Dança do Ventre, 
também pode ter efeito ansiolítico e antidepressivo para a mulher. 

Todos estes benefícios são possíveis, porque a Dança do Ventre 
aplicada para a terceira idade trabalha com recursos variados, tais como 
a música, o silêncio, as vibrações produzidas pelo corpo, cores, palavras e 
imagens. Ela privilegia movimentos livres, espontâneos, próprios de cada 
praticante. 

O processo-aula favorece a manifestação destes benefícios: o 
aquecimento pode ser passivo ou ativo, com exercícios primários básicos, 
como o contato com o chão, a exploração dos sentidos e do espaço, a 
percepção do movimento respiratório, a noção de eixo corporal. A prática 
dos movimentos da dança pode acontecer em dupla, grupo ou 
individualmente, envolvendo a movimentação de acordo com o ritmo da 
música, ou ritmo interno da própria praticante. Ela tem a liberdade, de 
criar a partir disso, um padrão próprio de movimento, respeitando sua 
essência. Na fase do relaxamento, a praticante tem a oportunidade de 
reconhecer seu controle sobre o tônus muscular e perceber a diminuição 
de sua atividade cerebral. Nesta etapa podem se manifestar danças 
espontâneas para depois, a aluna se deitar ou sentar, ouvindo uma 
música ou ainda seguindo um relaxamento dirigido. 

No aspecto orgânico a mulher tem a oportunidade de melhorar o 
funcionamento e o desempenho de seu sistema respiratório, 
cardiovascular, endócrino e neuromotor. No aspecto psicológico ela 
começa a sentir-se útil para si, e, neste ponto, ela se revaloriza, aumenta 
sua auto-estima, se dá crédito, confia em si mesma e em suas 
capacidades, respeita seus limites, respeita-se como é, e reorganiza sua 
auto-imagem corporal. 

 

Dança de Salão 

A dança de salão é uma atividade aeróbica ampla e bastante 
diversificada. O grau de impacto nas estruturas musculares, ósseas e 
articulares e a intensidade do exercício variam de acordo com o ritmo e 
estilo a ser dançado. Em geral, a dança trabalha com elementos voltados 
para melhoria da aptidão física e do desenvolvimento psicomotor. Ajuda a 
garantir a independência funcional do indivíduo através da manutenção da 
sua força muscular, principalmente de sustentação, equilíbrio, potência 
aeróbica, movimentos corporais totais e mudanças do estilo de vida.  

O principal da dança de salão, enquanto atividade física, é a 
mobilidade articular e a coordenação motora; o contato com o movimento, 
fazendo dele um uso consciente - poder pensar o que está fazendo e 
poder realizar o movimento desejado. O processo de aprendizado de 
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dança de salão passa pelo conhecimento articulado, ou seja, associa 
conhecimentos e definições, físicos e até mesmo filosóficos, com 
experimentação, vivência e percepção. Integra corpo/mente, razão e 
emoção no pleno exercício do prazer.  

Como que liberto, as pessoas deixam-se embalar pela suavidade ou 
pelo ritmo da música, deixam fluir toda sua emoção, resgatando 
situações, lembranças e momentos felizes já vividos, servindo como 
válvula de escape para o estresse do dia – a – dia. 

 

Dança Sênior 

A dança sênior é composta por danças folclóricas do mundo todo 
criada especialmente para idosos. Não há contra-indicação e pode ser 
realizada em pé ou sentada.  É uma atividade emocionante, socializante e 
saudável para as pessoas idosas, assim como também, para os mais 
novos. Portanto, ela proporciona o desenvolvimento humano sustentável, 
ou seja, ela mantém o envelhecimento saudável, ajuda a conduzir as 
limitações da idade e ainda é indicada para os portadores de limitações. 

A dança estimula os movimentos de motricidade dos músculos e a 
mobilidade das articulações, proporcionando uma melhor coordenação motora 
e maior segurança através do domínio do corpo.   

 
Favorece a respiração e a circulação sangüínea, possibilitando assim, 

uma melhor oxigenação e irrigação das células prevenindo problemas 
cardiovasculares. 

 
Desenvolve a capacidade cognitiva, através da memorização de passos e 

figuras, evitando assim, o desgaste precoce do reflexo mental e permitindo a 
manutenção da capacidade intelectual 

 

 

 


