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Resumo 
Entende-se que a dança, com movimentos leves, e a música   têm o poder de proporcionar uma vida nova 

aos corpos e mentes dos mais velhos, sem sacrifícios, pois os movimentos da dança são de baixo impacto 

e mais leves do que outras atividades. O presente trabalho buscou responder se a dança adaptada à 

terceira idade proporciona bem-estar e desenvolve relações intergeracionais? O objetivo principal é 

verificar como as atividades de lazer por meio da música e da dança podem desenvolver as relações 

intergeracionais. Observou-se que por meio de atividades de dança é possível aos velhos desenvolver 

relações intergeracionais, socializar-se, desenvolver a criatividade, superar limites, fortalecer as 

capacidades cognitivas e físicas, o que traz sentimentos de satisfação e prazer, consequentemente, 

melhor qualidade de vida. As atividades propostas com dança e música estimularam a comunicação 

entre acadêmicos e velhos, as relações foram harmoniosas, com troca de experiências e 

desenvolvimento de laços de amizade, assim, é visível que o projeto promoveu o fortalecimento de 

vínculos e respeito entre acadêmicos e idosos. Conclui-se que as atividades com dança e música 

podem auxiliar os idosos a envelhecerem com mais qualidade de vida, pois torna-os mais alegres, mais 

ativos, participativos, o que pode melhorar a saúde e trazer de volta o prazer de viver. 
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O envelhecimento é uma nova fase da vida e, como afirma Simões (1998), uma fase em que 

não há tanta vitalidade física, mas aprimoramento da sensibilidade. Nesse sentido, entende-se que 

nesse momento é um corpo que passa por mudanças naturais físicas e cognitivas, e é preciso se adaptar 

às limitações que, muitas vezes, fazem com que os velhos se vejam como incapazes de realizar 

atividades e tarefas cotidianas. 

Contudo, a velhice, deve ser encarada somente como uma fase natural da vida, por isso é 

preciso buscar meios para que o idoso se sinta atuante e goze de uma velhice com mais qualidade de 

vida. A dança, nesse cenário, além de melhorar coordenação motora e rítmica, deve ser vista como 

experiência que compartilha do ser e estar no mundo. 

Assim, buscou-se trabalhar o movimento por meio da dança, na perspectiva de que “o 

movimento é próprio do corpo e com ele todo um repertório de “emoções, sensações, pensamento, 

raciocínios, etc. que se mostra em movimento visível e lhe imprime qualidades” (RENGEL, 2003, 

p.12).  

A ideia do Projeto A Melhoria de Vida do idoso por meio da Música e Dança surgiu da 

vontade de trabalhar o movimento com velhos, pois é sabido que é um grupo social que, geralmente, 

sofre com inatividade física e mental. E, nessa fase da vida, exercitar é sinônimo de qualidade de vida, 

porém, nem sempre, desperta o interesse do idoso devido, muitas vezes, a problemas de saúde, porém  

dança, com movimentos leves, e a música   têm o poder de proporcionar uma vida nova aos corpos e 

mentes dos mais velhos, sem sacrifícios,  pois os movimentos da dança são de baixo impacto e mais 

leves do que outras atividades.  

Ainda, dança, como atividade aeróbica, queima calorias e pode impedir problemas como 

pressão alta, doenças cardíacas e diabetes, também, robustece a articulação do corpo, o equilíbrio. 

Além disso, dançar ajuda a ativar o cérebro, visto que o velho precisa memorizar e acompanhar o 

encadeamento dos passos, o que estimula o aumento das conexões neurais, possibilitando o raciocínio 

e a concentração.  

A música possibilita a integração, o envolvimento e a socialização dos idosos, propiciando o 

desenvolvimento da autoestima, memória, atenção e de laços afetivos com os outros a sua volta. 

Então, entende-se que inserir o velho na dança e na música, mesmo que tenha limitações, é 

permitir que ele desafie suas limitações, viva novas experiências corporais, por meio da comunicação 

visual e do contato e reelabore conceitos sobre si mesmo, consequentemente, tenha mais qualidade de 

vida. Diante dessas considerações, questiona-se como a dança adaptada à terceira idade proporciona 

bem-estar e desenvolve relações intergeracionais?  Para responder ao questionamento, traça-se como 

objetivo geral: verificar como as atividades de lazer por meio da música e da dança podem 

desenvolver as relações intergeracionais.  Tem-se como objetivos específicos: estimular a 

comunicação entre acadêmicos e idosos; estimular autonomia e sensibilidade por meio da música e da 

dança; promover o fortalecimento de vínculos e respeito entre acadêmicos e idosos; fortalecer a 

socialização e intergeracionalidade; despertar e desenvolver  potencialidades dos idosos para aspectos 

criativos e sociais; descobrindo novos espaços, novas formas, superando suas limitações e condições 

para enfrentar novos desafios. 

 
METODOLOGIA 
 

A primeira etapa da pesquisa é a revisão bibliográfica, a segunda fase é a pesquisa direta em 

que foram vivenciadas atividades de música e dança voltadas para o bem-estar do idoso, trabalhando a 

intergeracionalidade com os acadêmicos da  Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS, 

especialmente os acadêmicos do sétimo e oitavo período do curso de Pedagogia que fazem as 

disciplinas de Fundamentos e Metodologia do Ensino da Arte e Fundamentos e Metodologia do 

Ensino da Educação Física.  

O público alvo são os velhos da comunidade de Araguatins (acima de 60 anos), parentes de 

acadêmicos, Conviventes do CRÁS e CREAS (acima de 60 anos). 

       Planejou-se aulas extremamente descontraídas, a técnica e método utilizados consistiram em 

um aprendizado lúdico com conscientização visual, sensorial e por repetição.     Por meio dos 

movimentos primordiais, os integrantes montam a sua própria dança diferente e exclusiva.  Ensaiou-se 



com os idosos a música de salão, o samba, o forró e a valsa. Nas danças, envolveu-se vários ritmos de 

acordo com o gosto e idade dos idosos e acadêmicos.  

As aulas de ritmos específicos tiveram duração de uma hora semanal, permitindo um trabalho 

detalhado em relação à técnica e particularidades de cada ritmo. Os pares não foram fixos, a não ser 

quando de interesse do participante. Os participantes puderam dançar e cantar individualmente e trocar 

os pares quando mudaram os estilos. 

            As músicas interpretadas foram selecionadas pelos idosos e acadêmicos, preferencialmente 

músicas que marcaram a vida deles e lhes traziam algo de bom à memória. Os idosos ou acadêmicos 

fizeram os ensaios e, juntos, as apresentações.  

 Ao final dos ensaios, utilizamos a entrevista aberta com os idosos, sobre as atividades e o que 

essas atividades tinham representado para eles.  

A culminância do projeto foi uma apresentação aberta ao público. Também após a 

apresentação para o publico, os idosos responderam a um questionário semiestruturado com cinco 

perguntas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
A realização do projeto ocorreu com a participação de 200 acadêmicos e 60 velhos da 

comunidade. Para realização das oficinas de música e dança, contou-se com a participação de um 

coreógrafo e um cantor ambos voluntários. 

Durante a participação nas oficinas e nos ensaios, percebeu-se que as atividades de dança eram 

responsáveis por desenvolver relações interpessoais, e isso proporciona ao velho mais confiança em si, 

mais alegria, menos sentimento de solidão. Ratifica essa ideia, quando um grupo de idosos, já no 

primeiro ensaio, chama a turma “vamos trazer cada um algo para nos fins dos ensaios, ter um 

lanchinho”. Todos concordaram. 

Ao final dos ensaios, juntos no mínimo três gerações conversavam alegremente trocando 

conhecimentos, relatos pessoais e compartilhando a vida. Segundo Palácios (2004) as relações são 

essenciais para as pessoas mais velhas, pois é, por meio delas, que as pessoas mais velhas vivenciam 

sentimentos de pertencimento, de significado e de status social. 

Quando perguntados sobre o que as atividades do projeto lhe proporcionaram? As respostas 

eram muito parecidas, como algumas expostas a seguir: 
 

M.C.P.R (74 anos) “bem-estar, prazer, lembrança da juventude, voltando ao meu 

passado.” 

P.J.C (65 anos) “diversão que não tinha a muito tempo, vontade de dançar todo dia. 

E as músicas me fazem lembrar muitas coisas. Queria que esse projeto não tivesse 

fim.” 

M.L. R. S, (69 anos) “bom demais, converso com muitas pessoas fazendo amizades, 

sinto importante quando consigo dançar e parece que estou brincando, como se fosse 

mocinha.” 

J.A. S. S (63 anos) “quando tô dançando parece que tô livre, é muita alegria, gosto 

de participar de todas as danças, sinto tanta emoção, e as amizades, quase não tinha. 

Agora, converso com todo mundo. 

 

As respostas dos idosos ratificam a concepção de Okuma (1998 apud SALVADOR, 2004, p. 

3) quando aponta  que “a melhor opção para as pessoas de terceira idade são as atividades em grupos 

como a dança, facilitam a integração e o fortalecimento das amizades, superação de limites físicos, 

ocupação do tempo em prol de si mesmos, livrando-os  das angustias, incertezas, inseguranças e 

medos. 

Entende-se que a dança, conforme Gobbo (2005, p.1), “desenvolve a coordenação motora, 

agilidade, ritmo e percepção espacial, desperta e aprimora a musicalidade corporal de forma 

inteligente e natural, permitindo uma melhora na autoestima e a ruptura de diversos bloqueios 

psicológicos, possibilita o convívio e aumento do rol de relações sociais, torna-se uma opção de lazer  

[...]”. Corrobora a concepção do autor a resposta da Idosa (A. L.S, 69 anos) “é a primeira vez que 

participo assim, fiz muitas amizades, Tô gostando demais. Podia não ter fim. Também estou na 

expectativa da apresentação. Nunca me apresentei pros outros, sempre fui mais quieta, mas tô é muito 



feliz. Ah só assanhada não, mas tô é gostando.” Bem como, a resposta da Idosa (M.G.L.65 anos) 

quando afirma “eu agora estou dançando, nem sabia, estou mais molinha, estou mais animada, mais 

feliz, quero que acaba não.” 

Conjectura-se que, para os idosos, as ações desenvolvidas, verbais, auditivas e corporais 

funcionam como novas possibilidades de experiências possibilitam a reflexão sobre direitos, valores e 

suas relações intergeracionais possíveis com a comunidade e, consequentemente, novas possibilidades 

de relações sociais e qualidade de vida. Assim, as atividades com música e dança trazem para os 

idosos benefícios como:  trocas sociais, de experiências, estímulo das capacidades cognitivas e 

afetividade. Corrobora com nossa concepção, o Idoso (J.P.M. L, 69 anos), quando afirma que “esse 

projeto trouxe pra mim melhora no físico, estou sentindo mais leve, estou sentindo vivo, um 

adolescente, rsrsrs. Poderia ser todo dia. Fico esperando ansioso a hora de vir para o ensaio. Até acho 

que essa atividade melhorou minha memória, sabia?” 

Na apresentação final, era visível a alegria, a sensação de importância, a autoconfiança, 

quando bem caracterizados, as mulheres maquiadas, aguardavam alegres e ansiosos, pois aquele 

momento era deles, protagonistas do evento.  Valida essa ideia, a fala de idosa (A.A.T, 71 anos),  

“olha como estou bonita, vou dançar pra todo mundo que está aí, quero fazer feio não. Hoje eu sou 

importante, descobri que posso fazer tudo que quiser, você vai ver como vou dançar bonito. O par 

também ajuda, né,” 

 Compreende-se pelas palavras dos idosos que as atividades com dança e música podem torná-

los mais felizes, mais participativos, comunicativos,  além, de ativar o  cérebro, visto que o velho 

precisa  memorizar e acompanhar o encadeamento dos passos, o que estimula o aumento das conexões 

neurais, possibilitando o raciocínio e a concentração.  O que vai ao encontro de Chiarion (2007, p.3) 

quando afirma que: 
Assim, através da praticas de atividades motoras, a dança dentre tantos objetivos 

deve ser proposta para levar alegria, demonstrar afinidades, fortificar a vida 

associativa, esquecer o dia a dia e superar problemas, fortalecer os músculos, 

diminuir os riscos de problemas cardiorespiratorio, estimular percepção, 

coordenação de movimentos. 

 

 Vale destacar que, segundo Mommensaohn: Portela (2006, p.239), nas atividades com a dança 

é possível desenvolver “um conhecimento de sua própria linguagem de movimento, limitações, 

preferências, além de promover uma consciência de como seus movimentos afetam as outras pessoas”. 

Assim, é possível desenvolver afetividade, respeito às suas limitações e a dos outros, bem como 

perceber a importância do toque, do abraço. 

Outro aspecto importante nas atividades é deixar a escolha da música para os idosos, visto 

que, por meio da música, lembram coisas boas do passado, torna o ambiente agradável, é motivadora, 

aguça a sensibilidade e pode facilitar o desenvolvimento de relações de afetividade.  

 Quanto aos acadêmicos participantes do projeto, é possível perceber que compreenderam o 

novo conceito de educação, educação intergeracional que, segundo Sáez (2002, p.104).  
 

processos e procedimentos que se apoiam e se legitimam enfatizando a cooperação e 

interação entre duas ou mais gerações, assegurando a partilha de experiências, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, com o fim de aumentar os 

respectivos níveis de autoestima e autorrealização pessoal. O objetivo é mudar e 

transformar-se na aprendizagem com o outro. 

 

Entende-se que esses acadêmicos, futuros professores, compreenderam, como a afirmação do 

autor, a importância da educação Intergeracional para dirimir ideias preconcebidas e preconceitos de 

idade.  Perceberam que diferentes gerações podem participar juntas de atividades respeitando as 

diferenças, a pluralidade de culturas e valores, se ajudando, estimulando a solidariedade, trocando 

conhecimentos, com objetivo de crescimento pessoal e mais qualidade de vida. 

 
CONCLUSÕES 

 

Ao final do projeto pôde-se  responder à pergunta desse trabalho de como a  dança adaptada à 

terceira idade proporciona bem-estar e desenvolve relações intergeracionais, afirmando que por meio 



de atividades de dança é possível aos idosos desenvolver relações intergeracionais,  socializar-se, 

desenvolver a criatividade, possibilita superar limites, fortalece as capacidades cognitivas e físicas, 

permite satisfação e sentimentos de prazer, consequentemente, melhor qualidade de vida. 

Em relação a estimular a comunicação entre acadêmicos e idosos, alcançou-se esse objetivo, 

visto que durante todo o projeto, mesmo com idades diferentes, as relações foram harmoniosas, com 
troca de experiências e desenvolvimento de laços de amizade, assim, é visível que o projeto 
promoveu o fortalecimento de vínculos e respeito entre acadêmicos e idosos. 

Quanto a estimular autonomia e sensibilidade por meio da música e da dança, como os 

próprios idosos relataram, as atividades com música e dança possibilitaram a eles socialização, 

sentimento de autoestima, apoio, melhora física, o que facilita a autonomia, bem como bem-estar 

social, 

Verificou-se que as atividades com dança e música podem auxiliar os idosos a envelhecerem 

com mais qualidade de vida, pois torna-os mais alegres, mais ativos, participativos, o que pode 

melhorar a saúde e trazer de volta o prazer de viver. 
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