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1. INTRODUÇÃO 

A elaboração deste projeto se deu a partir do desejo de trabalhar o movimento 

em dança com o público idoso, visto que é um grupo social que muitas vezes sofre 

com estagnação física e mental, além de vivenciar situações de preconceito, 

frequentemente, por parte dos seus familiares. 

Cedido pelo pároco da Paróquia Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, o 

salão de festas da igreja é o local de realização das práticas de dança adaptada à 

terceira idade. A mesma situa-se no Conjunto Leite Neto, bairro Grageru, na cidade 

de Aracaju. 

A proposta deste trabalho é inserir o idoso na dança, seja qual for sua 

limitação, partindo do entendimento de corpo como agente de si e do meio em que 

se insere, além de melhorar suas habilidades cognitivas e motoras. Para tal, utilizar-

se-ão autores como Pilar Pont Geis, que descreve a relação do indivíduo na terceira 

idade com o meio; Renata Neves quando resgata a idéia de democratização do 

movimento, em dança, de Rudolf Laban; Jacques Delors ao reforçar a importância 

de projetos que valorizam a vivência em grupos intensificando a igualdade; Silva, 

Venditti Júnior e Miller, com base nos estudos de Paul Shilder que defende o 

conceito de imagem corporal como fruto das relações estabelecidas nos núcleos 

sociais onde se encontra o indivíduo; além de Jussara Setenta ao tratar da relação 

dos indivíduos entre si e com o meio cultural para um processo de constituição do 

sujeito como agente. 

O foco do trabalho está na ludicidade dos processos de elaboração de 

movimentos da dança criativa, nos aspectos motores e rítmicos da dança sênior, e 

no trabalho da afetividade através relação íntima do indivíduo com a música e com 

os outros a sua volta, no caso da Biodança. Assim, a pesquisa objetiva entender a 

dança adaptada à terceira idade como proposta de redimensionamento do corpo 

idoso na vida e artisticamente. 

A metodologia para a elaboração do referido projeto caracteriza-se pela 

pesquisa indireta, ou seja, pesquisa bibliográfica, a partir do método hipotético-

dedutivo. O levantamento e revisão bibliográficos formarão a primeira etapa desta 

pesquisa, seguidos do laboratório onde serão vivenciados os elementos acima 

citados para uma mostra coreográfica. 
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Portanto, tornar a dança acessível ao corpo idoso é possibilitar maior 

compreensão do redimensionamento estético a partir da poética desse corpo na 

cena artística. 

 

 

 

1.1 TEMA 

O referido trabalho tem como tema o desenvolvimento de uma nova poética do 

corpo idoso em relação a si e ao mundo que o circunscreve, a partir da fusão das 

danças criativa, sênior e biodança como proposta de redimensionamento corporal na 

cena artística e na vida. 

 

 

 

1.2 PROBLEMA 

Como a dança adaptada à terceira idade contribui para o redimensionamento 

corporal do idoso na vida e na cena artística?  

 

 

 

1.3 HIPÓTESE 

A pesquisa trabalha com a hipótese de que a dança adaptada é uma grande 

aliada no processo de redimensionamento dos corpos idosos, uma vez que esses 

corpos passam a ser vistos como agentes de sua realidade, conseqüência da nova 

imagem corporal que se constrói. Dessa forma, esses indivíduos revelam-se 

corporalmente hábeis e esteticamente expressivos para a vida e para a cena 

artística. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

 

1.4.1 Geral: 

 

Entender a dança adaptada à terceira idade como proposta de 

redimensionamento do corpo idoso na vida e na cena artística. 

 

 

1.4.2 Específicos: 

 

 Refletir sobre que forma a imagem corporal do idoso se configura na 

cena artística; 

 

 Apontar as características das danças sênior, criativa e biodança na 

prática de dança adaptada à terceira idade;  

 
 

 Ampliar o entendimento de estética a partir da poética do corpo idoso 

na cena artística. 
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1.5 JUSTIFICATIVA 

Esse projeto surgiu da necessidade de ver o idoso além de um corpo 

envelhecido e fadigado pelo tempo e pelas intempéries da vida. Partiu ainda do 

desejo de transcender os muros da academia (saindo do plano das idéias e atuando 

empiricamente na sociedade), propondo uma releitura do corpo idoso que desafia 

suas limitações motoras e experimenta novas experiências corporais, elaborando, 

assim, novos conceitos acerca de si mesmo e interferindo diretamente na realidade 

que os circunscreve. 

Tal proposta comunga das idéias de Laban (NEVES, 2006) quando amplia as 

possibilidades de movimento para a manifestação dos diferentes corpos, a fim de 

enxergá-los também a partir do seu potencial estético numa perspectiva artística. 

Ao focar na ludicidade dos processos de elaboração de movimentos da dança 

criativa, nos aspectos motores e rítmicos da dança sênior, e no trabalho da 

afetividade através relação íntima do indivíduo com a música e com os outros a sua 

volta, no caso da biodança, esses elementos se aproximam na questão do 

reconhecimento do idoso enquanto agente transformador, isto é, a satisfação que a 

dança deve trazer ao idoso transcende a mera contemplação de estar se 

movimentando. Os movimentos, a música, a relação com o outro, através da 

comunicação visual e do contato (além do respeito às limitações físicas) facilitam o 

processo de reconstrução da imagem corporal desse indivíduo seguido do 

redimensionamento estético do corpo idoso na cena artística.  

Dançar na terceira idade é, portanto, perceber, na simplicidade desses 

movimentos, a essência poética do que fazem em sala de aula e levar, 

consequentemente, essa poeticidade para suas vidas. Assim, este estudo inaugura 

um campo, uma vez que o trabalho desenvolvido com a fusão dessas técnicas, 

aplicado ao público idoso, é precursor na cidade de Aracaju. 

Por fim, a referida pesquisa se faz relevante por possibilitar o debate com 

profissionais da área no sentido de ampliar, repensar e difundir idéias referentes ao 

corpo e à arte, mais especificamente ao corpo idoso na dança. 
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2. ENVELHECIMENTO E SUAS GENERALIDADES 

 
2.1 Auto-estima e corpo envelhecido 

O termo envelhecimento remete, algumas vezes, à idéia de um corpo exaurido 

pelas nuances do tempo que nada mais tem a expressar ou dizer. Um corpo que foi, 

no passado, vigoroso e saudável, mas que passa por um processo natural de 

mudanças físicas e cognitivas, podendo ser visto unicamente como o fim. 

Esse corpo, mesmo carregando as marcas da vida, anseia consciente ou 

inconscientemente por um desvelo especial principalmente daqueles com os quais 

convive. Não se pode esquecer que, ao longo dos anos, acontecem modificações 

naturais que levam o indivíduo a seguir um novo curso: adaptar-se às limitações 

impostas pelo enfraquecimento gradual do corpo; à perda de peso e composição 

corporal; ao decréscimo das capacidades cardiovascular, pulmonar e, 

conseqüentemente, cognitivas (já que os dois processos anteriores diminuem a 

oxigenação sanguínea, deixando o cérebro menos propenso à aquisição de 

conhecimentos mais recentes), e que conduzem o idoso a ver-se como um ser 

incapaz de conquistar novas realizações. 

Além disso, a imagem que o idoso tem de si limita-se, muita vezes, à flacidez 

da pele, à dificuldade de enxergar e ouvir, à diminuição das capacidades olfativas e 

gustativas, bloqueando as possibilidades de sentir outros prazeres e de reformular 

uma nova imagem corporal1 que, naturalmente, se estabelece. O fato do indivíduo 

não ver o envelhecimento como um processo natural e tentar superar seus efeitos, 

dificulta o processo de reconstrução dessa imagem corporal: 

As manifestações da expressão biológica dependerão, em grande 
parte, do meio, e as mudanças morfológicas e funcionais associadas 
ao envelhecimento serão devidas fundamentalmente às mudanças 
químicas e, portanto, fisiológicas, determinadas pela variabilidade 
genética. (GEIS, 2003, p. 23) 

Assim, o envelhecimento, mesmo possuindo um caráter mais desgastante na 

vida de alguns idosos, não deve ser visto como um fenômeno nem melhor, nem pior. 

Deve ser visto apenas como outra fase da vida.    

                                                        
1  Para Silva, Venditti Júnior e Miller, com base nos estudos de Paul Shilder, “a imagem corporal 
relaciona-se às relações intra e interpessoais, às emoções e sentimentos do indivíduo consigo, com 
os outros e seu ambiente, com uso de vestimentas e objetos de adorno, além de suas relações com 
seu próprio corpo na parte externa e interna do mesmo (superfície e interior do corpo)” (2004, p.1) 
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Grandes filósofos, na Grécia Antiga, já discutiram sobre a figura do idoso e sua 

(des)importância no meio social. Segundo Lima2, ao longo dos séculos, o olhar 

sobre o idoso sempre gerou posicionamentos diversos entre filósofos como Platão, 

Homero, Aristóteles. Um entendia a velhice como o apogeu da vida; outro, 

associada à sabedoria, o terceiro como uma fase de decadência. 

Hoje, contudo, debater a esse respeito e criar soluções para que esse indivíduo 

se sinta cada vez mais atuante e tenha uma velhice mais saudável corporal e 

mentalmente é condição sine qua non para os novos padrões sociais que se 

estabelecem perante um grupo (neste caso o idoso) que busca maior autonomia e 

realização pessoal. 

 

 

2.2 Relações sociais na terceira idade 

A solidão, no decorrer da vida, torna-se a maior vilã da pessoa idosa. Esta se 

desvincula dos laços familiares (os filhos crescem e saem de casa; parentes 

falecem); aposenta-se, deixando para trás os colegas de trabalho e toda a demanda 

a eles associada (conversas no intervalo, confraternizações, reuniões). 

Vão-se os vínculos e a rotina própria de quem se manteve avidamente útil. 

Todos esses fatores tendem a levar o idoso a padecer de males como depressão e 

de enfermidades psicossomáticas ligadas a ela. Geis enfatiza que: 
O grave em si não é tanto o envelhecimento, mas sim as suas 
seqüelas sociais, começando pela inatividade profissional, que 
desencadeia, às vezes, um processo de regressão das aptidões 
físicas e mentais. Com o desaparecimento paulatino de pessoas 
queridas, como parentes e amigos, o idoso vai sentindo-se cada vez 
mais só e mais relegado; o sentimento de solidão e de medo do 
futuro é traduzido com freqüência pelo desalento e pelo desinteresse 
tanto pela vida como por temas relacionados com o cuidado pessoal, 
como higiene e a alimentação (GEIS, 2003, p.30).    

 
Outro fator relevante é como as relações familiares, quando não há a total 

desvinculação, reestruturam-se. Ao idoso é delegada a função de cuidar dos netos 

(e educá-los, às vezes) quando seus pais estão trabalhando e de assumir 

financeiramente os encalços dos filhos que tardam a sair de casa.  Dessa forma, a 
                                                        
2 LIMA, Maria Auxiliadora V. P. s/d Corporeidade e Envelhecimento: as diversas faces do corpo 
quando envelhece. Disponível em < http://www.univag.com.br>. Acesso em 03/08/2009. 
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convivência deixa de ser prazerosa e se torna uma obrigação diária (situação que 

não se concebe diante da circunstância em que se encontra uma pessoa na terceira 

idade).  

Os indivíduos, nessa faixa etária, necessitam de que os seus o enxerguem 

como pessoas que carecem de uma convivência agradável, desprovida de 

obrigação ou deveres domésticos; que precisam se ocupar também de outras 

atividades que os envolvam sócio, físico e mentalmente. 

Contudo, essas são vicissitudes que comumente ocorrem nos núcleos sociais 

entre os idosos. Não é uma regra geral, uma vez que há indivíduos que são 

reconhecidos em sua situação e possuem autonomia para imporem suas condições, 

tomando suas próprias decisões. 

 

 

2.3 Importância da prática de dança na terceira idade 
A dança, desde os primórdios, sempre fez parte da vida das comunidades. 

Fosse um ato sagrado, um louvor aos deuses pela colheita, ou uma 

confraternização. O fato é que o homem, mudando sua postura diante do meio em 

que se inseria (de predador passou a produtor, que passou a construir casas, que 

começou a tratar de doenças e ter uma vida mais longeva), mudou também seus 

costumes e sua maneira de ver o mundo. 

Hoje essa lei natural segue seu curso e com ela o fenômeno de ver, além de 

corpos jovens e plásticos, pessoas idosas expressando-se através da dança, 

melhorando suas habilidades motoras e redimensionando a realidade a sua volta. 

A dança, nesse contexto, não deve ser vista apenas pelo seu caráter funcional 

(melhoria da coordenação motora, rítmica e de enfermidades próprias da idade, 

como dores articulares e etc), mas também como uma experiência artística que 

comunga do modo de ser e de estar no mundo. 

Dessa forma, a satisfação que a dança deve trazer ao idoso transcende a mera 

contemplação de estar se movimentando. Os movimentos, a música, a relação com 

o outro, através da comunicação visual e do contato (além do respeito às limitações 

físicas) facilitam o processo de reconstrução da imagem que o indivíduo tem de si e 

do mundo que o rodeia.  

  



14 
 

2.4 Danças Sênior, Criativa e Biodança como proposta de 

redimensionamento do corpo idoso na vida e na cena artística 
 

Este projeto propõe uma abordagem em dança que mescla elementos das 

Danças Sênior, Criativa e Biodança a fim de quebrar paradigmas em relação ao 

corpo idoso que se movimenta artisticamente. 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 Dança Criativa3, trabalhada com a terceira idade, parte de dois pressupostos: 

primeiro, o referencial para a elaboração de movimentos é o professor – o idoso, 

muitas vezes pela falta de intimidade com a dança e com os outros a sua volta, 

sente-se constrangido em permitir o fluir do movimento, assim, espelha-se no que 

faz o professor, ou seja, o processo de aprendizagem se dá pela imitação (assim 

como ocorre na infância, em que o professor, na maioria das vezes, utiliza como 

metodologia de ensino a verbalização e demonstração do movimento); segundo, 

quebrada a barreira da timidez, o indivíduo autoriza-se a mover-se dentro de uma 

atmosfera lúdica que reforça sua auto-estima. Assim a aproximação e o contato 

dialogam com os vazios e com o outro, revelando um processo que prima pela 

sedução e encantamento.  

A ludicidade da Dança Criativa refere-se ao ato de brincar com o movimento 

sem a obrigatoriedade de ser perfeito, ideal, “enriquecendo o repertório de 

movimento e tornando possível a descoberta de novos padrões de movimentos 

expressivos, com significados subjetivos” (CAMPEIZ, VOLP, 2004, p. 170).  Esses 

significados são a essência poética que se descortina a partir do momento em que o 

idoso descobre as possibilidades de expressar-se na vida e nos palcos. Ocorre aqui 

um processo comunicacional no qual a relação com o outro e com o meio a sua 

volta é conseqüência de: 
[...] um fluxo discursivo entre falantes e ouvintes, onde esses 
discursos são transformados mutuamente, ou seja, ecoa no discurso 

                                                        
3 Método desenvolvido por Mary Joyce, nos anos 70, a Dança Criativa baseia-se no Sistema Laban 
de Análise do Movimento, ou Labanotation. Essa técnica, segundo Ângela Ferreira (professora do 
curso de Dança Criativa da Unidança), é uma expressão pessoal. Isso significa que, na Dança 
Criativa, o movimento corporal transcende o mero exercício físico, apresentando-se como uma 
linguagem de exteriorização de sentimentos, idéias e emoções. (conteúdo das apostilas 
apresentadas no curso de Dança Criativa pela Unidança) 
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do falante o discurso do ouvinte e, no discurso do ouvinte, o do 
falante. O sujeito não produz um discurso único. Ao contrário disso, é 
uma voz contaminada pela voz do outro, e são vários os sujeitos 
presentes na emissão dessa fala (SETENTA, 2008, p. 60-61). 

 
Já a aplicabilidade da Biodança4 no indivíduo idoso se dá com o foco na 

afetividade, ou seja, a dança revela-se também através do toque, do abraço, da 

comunicação visual e do respeito às limitações entre os participantes. Dessa 

maneira, formula-se “um conhecimento de sua própria linguagem de movimento, 

limitações, preferências, além de promover uma consciência de como seus 

movimentos afetam as outras pessoas” (NEVES, 2006, p. 239).    

Outro aspecto relevante, dentro dessa perspectiva, é a escolha da música. 

Assim como as pessoas que estão envolvidas direta ou indiretamente no processo 

de redimensionamento do corpo idoso, a música é um elemento freqüente em suas 

vidas. Ela, que está no sopro do vento, no canto dos pássaros, nas lembranças do 

passado, deve ser também um elemento de sensibilização desse indivíduo. Dessa 

forma, a música precisa conter uma letra motivadora ou apenas uma melodia 

agradável, estimulante, que facilitará o processo de estreitamento das relações 

dentro do grupo e, consequentemente, destes com a cena artística. Ceribelli  reforça 

que: 
Laban postulou que o comportamento das pessoas dependia 
principalmente do envolvimento com os outros indivíduos e com 
elementos que participam de sua vida. Laban sustentava, ainda, que 
os movimentos da dança são os movimentos da vida (CERIBELLI, 
2008, p. 193). 

 
Por fim, a Dança Sênior5 é trabalhada a partir da relação entre os aspectos 

rítmicos, motores e seus reflexos cognitivos. Aqui a intenção é trabalhar com idosos 

sentados, já que amplia as possibilidades de inserção de pessoas com quaisquer 

limitações físicas. 

A pulsação, ou tempo, das músicas do folclore europeu que, geralmente, são 

utilizadas nas aulas, deve ser bem marcada para que os participantes possam 

entender e acompanhar o ritmo. Além disso, precisa ser vista como um mecanismo 
                                                        
4 A Biodança é um método desenvolvido por Rolando Toro que também se utilizou dos fundamentos 
de Rudolf Laban e propôs vivências que associavam diretamente música e dança em suas terapias, 
sendo estas realizadas em grupos a fim de ressaltar o caráter do SER dentro da totalidade 
(CERIBELLI, 2008). 
5 Trazida ao Brasil em 1978, por Christel Weber e implantada em 1982 por Regina Krauser, no 
Ancianato Bathesda, no Rio de Janeiro, a Dança Sênior é uma modalidade própria para terceira 
idade, que pode ser trabalhada em pé ou sentada, facilitando até o acesso de cadeirantes. Disponível 
em <http://www.portalbethesda.org.br/>. 
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de lembrança, isto é, os movimentos, de um modo geral, correspondem a cada frase 

musical. Assim, cada vez que um trecho repete, repetem-se os movimentos, 

facilitando a memorização da seqüência coreográfica.   

Devido ao caráter seqüencial dos movimentos (aqui a intenção é montar 

coreografias com bolas), a Dança Sênior trabalha a cognição do idoso, uma vez que 

mantém a concentração a fim de memorizar os movimentos. 

Costa, Miguel e Pimenta reforçam que a técnica: 
[...] 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. [...] 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 (COSTA, MIGUEL, PIMENTA, 2007, p. 3). 

 
Vale ressaltar que, durante as aulas, o uso de palavras motivadoras ajuda no 

processo de autorização desse corpo idoso a movimentar-se artisticamente, além do 

envolvimento familiar que, nesse processo, é de fundamental importância, pois é na 

família que o redimensionamento desse indivíduo primeiro se configura.   

O trabalho em dança com a terceira idade deve preparar o idoso “para elaborar 

pensamentos autônomos e críticos e para reformular os seus próprios juízos de 

valor, de modo a poder decidir, por si mesmo, como agir nas diferentes 

circunstâncias da vida” (DELORS, 2004, p. 99), a fim de compreender o 

redimensionamento estético a partir da poética do corpo idoso na cena artística e 

perceber que “a beleza da dança está justamente em conseguir um diálogo no qual 

a técnica esteja a serviço do conceito, da mensagem, do contexto, sem que haja 

abandono de nenhuma das partes envolvidas” (MUNDIM, 2004, p. 1). 

Setenta salienta também que: 
O processo de constituição do sujeito se dá num espaço de agência 
onde traços e referências dos dois ambientes (corpo e cultura) estão 
conectando pedaços, partes, fragmentos de inúmeras informações, 
um do outro, que vão organizando a fala no corpo, um corpo 
atravessado por experiências distintas de idas e vindas, expressando 
o pensamento crítico e reflexivo (SETENTA, 2008, p. 61).   

 
Dessa maneira, o corpo idoso que dança promove um agenciamento dos 

fazeres, sejam eles artísticos ou não, e propõe um novo entendimento de estética a 

partir desse corpo, desmitificando a ideia de belo com a qual a sociedade, de um 

modo geral, habitua-se a pensar.  
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3. METODOLOGIA 

 Entende-se por metodologia a depreensão do “onde e como será realizada a 

pesquisa. [a metodologia] Definirá o tipo de pesquisa, a população (universo da 

pesquisa), a amostragem, os instrumentos de coleta de dados e a forma como 

pretende tabular e analisar seus dados” (SILVA, 2001, p. 32). 

A metodologia para a elaboração do referido projeto caracteriza-se pela 

pesquisa indireta, ou seja, pesquisa bibliográfica, a partir do método hipotético-

dedutivo, uma vez que foram sugeridas algumas hipóteses para serem, ou não, 

comprovadas. O levantamento e revisão bibliográficos, para a construção deste 

projeto, formarão a primeira etapa da pesquisa, seguidos do laboratório para um fim 

artístico – mostra coreográfica. 

 A intervenção acontecerá na Paróquia Nossa Senhora do Santíssimo 

Sacramento, no conjunto Leite Neto, em Aracaju, onde 11 idosas participarão das 

práticas de dança (Dança Criativa, Sênior e Biodança) e comporão a montagem 

coreográfica final apresentada como requisito parcial à obtenção de créditos para a 

conclusão de curso. 

A coleta dos dados realizar-se-á através da observação em relação à evolução 

do grupo em questão, de depoimentos que terão o fim de diagnosticar a eficácia ou 

não das práticas escolhidas e de registros fotográficos e de filmagens. 

Serão necessários leituras e fichamentos dos textos escolhidos, relatos das 

participantes, construção de tabelas para levantamentos de custos, e, por fim, 

pesquisa de movimento e elaboração do roteiro de cenas para a produção artística. 
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4. RECURSOS 

      4.1 Recursos Materiais 
 

QUANTIDADE MATERIAIS 

12 
  Bolas 

12 
  Cadeiras 

11 m 
  Tecido para figurino 

08 
  Confetes e serpentinas  

12 
  Máscaras 

01 resma 
  Folha A4 

01 
  Lápis 

01 
 Caneta 

 
 
 
4.2 Recursos Humanos 
 

QUANTIDADE HUMANOS 

01 
  Sonoplasta 

01 
  Iluminador 

02 
  Costureiras 

01 
 Artista plástica 

04 
 Figurantes 
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5. CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADES MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO 

Curso das disciplinas acadêmicas 
 

X X X X X 

Contexto de Orientação 
 

X X X X X 

Escolha do tema da pesquisa 
 

X X    

Levantamento Bibliográfico 
 

X X    

Leituras e Fichamentos 
 

X X X    

Elaboração do Projeto 
 

X X X X X 

Levantamento de recursos 
 

  X X  

Escolha dos bailarinos 
 

X X    

Início da pesquisa de movimento 
para criação 
 

X X     

Ensaios 
 

X X X X X 

Revisão do texto 
 

   X  

Entrega do Trabalho Final 
 

    X 

Apresentação Teórica (Defesa) 
 

    X 

Apresentação da criação em 
dança 
 

    X 

Depósito dos exemplares na 
secretaria do ND 
 

    X 
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ANEXO - A 

 

RECOMEÇAR 
 
Não importa onde você parou … 
em que momento da vida você cansou… 
o que importa é que sempre é possível e necessário “Recomeçar”. 
Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo… 
é renovar as esperanças na vida e o mais importante… 
acreditar em você de novo… 
Sofreu muito nesse período? Foi aprendizado. 
Chorou muito? Foi limpeza da alma. 
Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. 
Tem tanta gente esperando apenas um sorriso seu para “chegar” perto de 
você. 
Recomeçar… 
hoje é um bom dia para começar novos desafios. 
Onde você que chegar? 
Ir alto… sonhe alto… 
queira o melhor do melhor… 
pensando assim trazemos pra nós aquilo que desejamos… 
Se pensarmos pequeno coisas pequenas teremos …. 
Já se desejarmos fortemente o melhor e principalmente lutarmos pelo melhor, o 
melhor vai se instalar em nossa vida. 
“Porque sou do tamanho daquilo que vejo, e não do tamanho da minha altura.” 
 
 
 

Carlos Drummond de Andrade 
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ANEXO - B 

 

AULAS DO GRUPO LUZ DA AURORA 

 

Arquivo pessoal 

 

 

Arquivo Pessoal 
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Arquivo Pessoal 

 

 

 

 

Arquivo Pessoal 
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ANEXO - C 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS 

 

 

Nós, depois de conhecermos e entendermos os objetivos, procedimentos 

metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem como de estarmos cientes da 

necessidade do uso de nossa imagem e/ou depoimento AUTORIZO, através do 

presente termo, a pesquisadora Floricélia Marta Antero dos Santos do projeto de 

pesquisa intitulado “Dança Adaptada à Terceira Idade: um redimensionamento estético 

a partir do corpo idoso em cena” a realizar as fotos que se façam necessárias e/ou a 

colher nossos depoimentos sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. 

Ao mesmo tempo, liberamos a utilização destas fotos e/ou depoimentos para fins 

científicos e de estudos (livros, artigos, slides), em favor da pesquisadora da pesquisa, 

acima especificada, obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam os 

direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei 

N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.° 10.741/2003) e das pessoas 

com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004). 

 

 

 

Aracaju, 04 de junho de 2011 

 

 

 

  _________________________________ 

  Pesquisador responsável pelo projeto 
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ANEXO - D 
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APÊNDICE - A 

 

SEQUÊNCIA COREOGRÁFICA DO CD CAFÉ DE PARIS 

 

MÚSICA 4: ESTA COREOGRAFIA USA 2 TOQUES DA BOLA 

 INÍCIO: JOELHO/JOELHO   -  OMBRO/OMBRO                                               

(4 SEQUÊNCIAS DE 8 TEMPOS CADA) 

 

 CÍRCULO (4 SEQUÊNCIAS DE 8 TEMPOS CADA) 

 

 2 TOQUES EM CIMA  -  2 TOQUES NO MEIO  -  2 

TOQUES EM BAIXO  -  2 TOQUES NO MEIO ( 2 SEQUÊNCIAS DE 8 

TEMPOS CADA) 

 

  2 TOQUES LADO DIREITO  -  2 TOQUES NO MEIO  -  2 

TOQUES LADO ESQUERDO  -  2 TOQUES MEIO ( 2 SEQUÊNCIAS 

DE 8 TEMPOS CADA) 

 

 REPETE O INÍCIO 

 

 ONDAS: 8 PARA A DIREITA  -  8 PARA A ESQUERDA                                    

( 4 SEQUÊNCIAS DE 8 TEMPOS CADA) 

 REPETE O  INÍCIO ATÉ ACABAR A MÚSICA 

 

MÚSICA 9:  ESTA COREOGRAFIA SÓ USA UM TOQUE DA BOLA 

 INÍCIO: OMBRO DIREITO  -  OMBRO ESQUERDO  -  

JOELHO ESQUERDO  -  JOELHO DIREITO  (4 SEQUÊNCIAS DE 8 

TEMPOS CADA)) 

 

 FRENTE  -  MEIO  - PEITO - MEIO ( 2 SEQUÊNCIAS DE 8 

TEMPOS CADA) 
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 REPETE O INÍCIO 

 

 XIS: OMBRO DIREITO  -  MEIO  -  JOELHO ESQUERDO  

-  MEIO                (4 SEQUÊNCIAS DE 8 TEMPOS CADA)) 

 XIS: OMBRO ESQUERDO  -  MEIO  -  JOELHO DIREITO  

-  MEIO                (4 SEQUÊNCIAS DE 8 TEMPOS CADA) 

 

 REPETE O INÍCIO 

 

 TROCA DE BOLA: MÃO DIREITA ESTICADA – TROCA – 

MÃO ESQUERDA ESTICADA ( 4 SEQUÊNCIAS DE 8 TEMPOS CADA) 

 

 REPETE O INÍCIO ATÉ ACABAR A MÚSICA 

 

 

 

 

OBS: Seqüência para uso das alunas 
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APÊNDICE - B 

 

ROTEIRO DE CENAS 

Coreografia: “Recomeço” 

 

Trabalhar uma proposta coreográfica com elementos de Danças Criativa, 

Sênior e Biodança. 

 

Ideia principal: usar instruções das técnicas acima citadas na composição 

coreográfica, propondo uma cena artística na qual seja um espaço de atuação 

do corpo idoso.  

 

Composição da cena artística:  

- Linguagem artística escolhida: Danças Sênior, Criativa e Biodança 

- Bailarinos: 12 bailarinos 

- Figurino: batas de cor lilás e flores rosa Pink 

- Cenário: doze cadeiras dispostas no palco e pequenas bolas para a 

apresentação de dança sênior 

- Música: Enivrante, Sporting Java (cd Café de Paris) e Dancin day’s, com Lulu 

Santos 

- Poema: “Recomeçar” de Carlos Drummond de Andrade 

- Figurantes: 3 crianças e 3 adultos na platéia. 

 

CENA 1: SEM MÚSICA 

Algumas idosas já se encontrarão, no palco, ou sentadas, ou paradas em pé e 
outras caminhando. Ao abrirem as cortinas duas entrarão a passos muito 
lentos. Todas dramatizarão tristeza, dor, angustia, raiva, desprezo, 
ressentimento, etc., com máscaras simbolizando os mesmos sentimentos. 
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CENA 2: POEMA RECOMEÇAR DE DRUMMOND 

Durante a dramatização, ouve-se o recitar do poema.  As idosas começam a 
sentir o efeito das palavras e aglomeram-se no canto esquerdo do palco. Uma 
se dirige a frente do palco, joga a máscara e senta-se em uma das cadeiras, 
enquanto as outras olharão sua atitude. Em seguida as demais repetirão o ato.   

 

CENA 3: MÚSICAS ENIVRANTE E SPORTING JAVA  

Sentadas em cadeiras, as idosas farão movimentos que exemplificam o caráter 
da Dança Sênior. 

 

CENA 4: MÚSICA DANCIN DAY’S  

Neste momento, as idosas irão se levantar e agradecer ao público. Em 
seguida, farão uma grande roda onde dançarão livremente ao som da música, 
confraternizando-se entre elas e com o público. Neste haverá pessoas 
estrategicamente colocadas para jogar serpentinas e confetes e convidar as 
pessoas a participar da “festa”.  Algumas pessoas do público poderão ser 
chamadas a dançar no palco e vice-versa. 

 

FICHA TÉCNICA: 

- Realização: Trabalho de Conclusão de Curso ministrado pela professora 
Márcia Mignac e orientado pela professora Jussara Tavares. 

- Coreografias: Floricélia Antero. 

- Dançarinas: Diva Pessolo, Eroiza Pamplona, Vânia Pamplona, Rivanda 

Rodrigues, Ilza Fontes, Luzia Santos, Maria Filomena, Silvanete Almeida, 

Janete Melo, Iolanda Nery, Zilná Silva, Floricélia Antero. 
- Música: Enivrante, Sporting Java (cd Café de Paris) e Dancin day’s, com Lulu 

Santos. 

- Poema: “Recomeçar” de Carlos Drummond de Andrade. 

- Voz: Ana Miriam Carvalho 

- Edição: Grabriela Carvalho e Caroline Mendonça. 
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APÊNDICE - C 

 

RELATOS 

 

Para diagnosticar os reflexos deste trabalho na vida das idosas do 

Grupo Luz da Aurora, foram feitas algumas perguntas abertas, dentre elas qual 

seria o aspecto mais relevante nos nossos encontros; o que as levou a 

continuar no grupo; e o que há de mais positivo no trabalho. 

A resposta unânime foi a oportunidade que tiveram em conhecer a vida 

das pessoas de seu meio, ou seja, colegas que viam nas missas ou 

festividades da paróquia, mas que nunca tiveram a oportunidade de conversar. 

Segundo a senhora J. M. foi uma surpresa conhecer tantas histórias e poder se 

divertir com elas. 

Outras falaram dos benefícios físicos que a dança lhes proporciona: 

melhora das dores musculares e das articulações, além da coordenação 

motora. Para a senhora I. N. a dor intensa que sentia no ombro esquerdo 

amenizou, o que a deixa mais segura para se movimentar. A senhora L. M., 

portadora do mal de Parkinson, sente-se muito mais desenvolta e consegue 

acompanhar alguns dos movimentos. 

Quanto ao reflexo dentro do núcleo familiar, algumas lamentaram o fato 

de não poderem contar com o reconhecimento da família, mas, em 

contrapartida, outras, como a senhora S.S., sentem-se realizadas com o apoio 

de seus familiares. 

De modo geral, todas gostam de como as aulas são conduzidas (as 

músicas, a movimentação livre, a relação tranqüila que mantêm umas com as 

outras), no entanto, elas gostariam que houvesse mais encontros semanais, e 

não apenas um. 
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APÊNDICE – D 

O referido projeto tem raízes nas aulas que são realizadas desde agosto 

de 2009, na Paróquia Nossa Senhora Santíssimo Sacramento, fato que levou a 

elaboração do mesmo e que serve de referência para a aplicação em outros 

grupos, além da terceira idade. 

Sendo assim, segue abaixo um dos planos de aula que norteiam a 

prática de dança com os idosos. 

 

1º Momento: aquecimento 

Todos, sentados mesmo, começam a mover-se ao som de músicas – 

que vão das mais lentas às mais agitadas. Aqui, procura-se mexer com todas 

as articulações, principalmente as do pescoço, dos ombros, dos dedos das 

mãos, punhos, dos joelhos e tornozelos. 

Os movimentos para o aquecimento podem ser feitos com ou sem bolas. 

 

2º Momento: prática de dança adaptada à terceira idade 

Em círculo, são passados movimentos bem marcados ao som de 

músicas nas quais as pulsações são bastante perceptíveis, assim pode-se 

trabalhar melhor os fatores rítmicos e motores. 

Em seguida, desfaz-se a roda e começa-se a trabalhar a movimentação 

livre com músicas mais animadas. Aqui o dirigente ajuda na construção dos 

movimentos que, em seguida, servirão de ferramenta para que os idosos 

possam elaborar os seus. 

Foca-se na comunicação visual, no toque e no trabalho em dupla ou em 

grupo, respeitando as limitações de cada um. 

Findando o segundo momento, é fundamental a utilização de uma 

música intermediária, ou seja, nem tão agitada nem tão lenta para iniciar o 

momento final. 
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3º Momento: desaquecimento 

Opta-se aqui pelo alongamento ao som de uma música mais tranqüila, 

ou pelo trabalho em dupla no qual um colega fará pequenas massagens nos 

ombros e braços do colega e vice-versa. 

 

     

 




