
 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

OS EFEITOS DA DANÇA DE SALÃO SOBRE A QUALIDADE DE VIDA DE 

IDOSOS FREQUENTADORES DE UMA ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

EM BELÉM DO PARÁ 

 

Joel Silva da Silva
1
; Jaise Nayelle Maúes Monteiro

2
; Anibal Correia Brito Neto

3
 

1,2 Licenciatura em Educação Física, Graduando, Universidade do Estado do Pará (UEPA); 
3Licenciatura em Educação Física, Doutorado, UEPA 

joelsilvadasilva@hotmail.com 

 

Introdução: As análises e diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) são claras 

quanto à influência da atividade física regular como fator indispensável para um 

envelhecimento saudável. O impacto registrado na literatura científica sobre este tópico tem 

extrapolado a dimensão física, com evidências que sinalizam melhorias tanto nos aspectos 

mentais quanto sociais [1]. No que se refere a este último fator, tem apresentado razoável 

popularidade, sobretudo entre pessoas idosas, a prática sistemática e orientada da dança de 

salão [2, 3]. Nesse sentido, como mecanismo de assistência social, uma entidade sem fins 

lucrativos, localizada em um bairro periférico de Belém do Pará, a qual atende famílias, 

crianças, adolescentes e idosos que se encontram em situação de vulnerabilidade e/ou risco 

pessoal e social, tem ofertado a dança de salão ao seu público idoso, de maneira gratuita e 

contínua, na forma de atividades socioeducativas, pelo período superior a um ano, motivo 

pelo qual envidou-se pela necessidade de identificação dos efeitos desta prática nos 

indicadores de qualidade de vida do referido grupo. Objetivos: Analisar e sistematizar 

dimensões relacionadas à categoria qualidade de vida presentes no discurso de idosos quando 

estes versam sobre as                                                                          

                                                               Métodos: Trata-se de um 

estudo de campo, do tipo transversal, de caráter descritivo e natureza qualitativa [4], aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Curso de Educação Física da Universidade do Estado do 

Pará – Campus III, sob o parecer 3.540.982, que se valeu da realização de entrevista 

semiestruturada com 15 idosos frequentadores das aulas de dança de salão, em uma entidade 

de assistência social na cidade de Belém do Pará. As questões abordaram aspectos 

relacionados às mudanças percebidas pelos informantes após o acesso às aulas de dança de 

salão, seja em relação ao grupo envolvido ou ao próprio indivíduo, levantaram-se, também, 

elementos que pudessem revelar o nível de satisfação, de envolvimento, bem como o clima 

motivacional produzido no âmbito da interação social e pedagógica, referente ao contato 

aluno-aluno e aluno-professor. A análise dos dados priorizou a técnica de análise de conteúdo, 

na modalidade temática, em que se procedeu as etapas de pré-análise, exploração do material 

e tratamento dos resultados obtidos e interpretação. Resultados e Discussão: Os múltiplos 

significados atribuídos às vivências da dança de salão pelos idosos, bem como os relatos 

sobre as diversas repercussões dessa prática no modo de vida dos envolvidos, confluíram para 

atestar os efeitos dessa manifestação corporal na qualidade de vida dos indivíduos. Como 

fatores prioritários mencionados pelos informantes, pôde-se configurar quatro dimensões 

inerentes à categoria qualidade de vida [5]. A primeira revelou prerrogativas associadas à 

relevância social desta prática, visto que os relatos indicaram a possibilidade da dança de 

salão se manifestar como um promissor auxiliar na superação do típico isolamento social 

vivido por pessoas na terceira idade. As narrativas enfatizaram a constituição de laços sociais 

e o fortalecimento de amizades por meio da dança, de modo que o sentimento de solidão 

cedeu lugar ao sentido de pertencimento ao grupo. A segunda dimensão se relacionou com o 

fator emocional, em que os sujeitos recorrentemente se referiram ao prazer, à felicidade e à 
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alegria viabilizada pelo ambiente construído em torno da musicalidade, gestualidade e 

espontaneidade daqueles que fruem da dança. As descrições revelaram a quebra de bloqueios 

psicológicos precedentes e a melhora significativa da autoestima, outorgando à dança 

características terapêuticas. Articulado a esta dimensão, o terceiro elemento indicou a 

potencialização da dimensão sensorial dos indivíduos. De acordo com os informantes, o clima 

favorável à descontração e à liberdade, possibilitou um maior autoconhecimento e domínio 

corporal, repercutindo, favoravelmente, na coordenação motora, cadência gestual e 

diminuição da percepção das dores cotidianas. O último aspecto abordado pelos entrevistados, 

destacou os benefícios da dança em relação à dimensão física, visto que devido a sua 

configuração como uma atividade aeróbia, as alterações no ritmo, frequência e intensidade da 

sua realização pôde gerar mudanças relevantes na aptidão física dos seus praticantes. Segundo 

os informantes, os estímulos produzidos pelas evoluções dos movimentos ritmados 

corroboraram para uma maior independência funcional e disposição para realização das 

atividades diárias. Conclusão/Considerações Finais: Constatou-se a potencialidade da dança 

de salão na promoção de indicadores relacionados à qualidade de vida em pessoas idosas. 

Embora a sistematização dos dados tenha indicado a existência de quatro dimensões 

significativas, cabe salientar a conexão dos seus efeitos ao caráter eminentemente coletivo 

desta prática corporal. Nesse sentido, o cruzamento das características apresentadas pelos 

indivíduos nesta etapa da vida e as possibilidades intrínsecas à natureza de cada atividade 

física deve se fazer presente na definição de programas que perspectivem a aderência desse 

público-alvo a um estilo de vida ativo e saudável. Somado a isso, acredita-se que novos 

estudos, pautados na combinação da avaliação das condições físicas e apreensão das 

percepções dos envolvidos devam ser empreendidos, de tal modo que possam ser gerados 

novos conhecimentos acerca da lógica multifatorial que envolve a qualidade de vida. 
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