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RESUMO 
 
 

O Departamento de Educação Física em parceria com a Pró-reitoria de Extensão (PREX) da 
Universidade de Taubaté instituiu o Programa de Atividade Física e Saúde (PAFS) que oferece, 
entre outros, o projeto “Idoso em Ação” destinado ao público acima de 55 anos. Neste projeto 
são oferecidas atividades físicas como musculação, alongamento e, no caso específico deste 
relato, a Dança de Salão que é praticada uma vez por semana, durante uma hora e trinta 
minutos nas dependências do Departamento de Educação Física no Campus Bom Conselho. 
No projeto vivenciamos ritmos como samba, bolero, forró, soltinho, entre outros. O projeto 
objetiva, a partir do aprendizado dos passos de diferentes estilos, a prática de atividades 
voltadas para a melhoria do condicionamento físico, coordenação motora, equilíbrio, ritmo 
individual e coletivo para uma melhor qualidade de vida, além de incentivar a interação social. 
Todos os bolsistas e voluntários fazem o papel do cavalheiro na dança para que as damas 
possam vivenciar a real situação do baile, uma vez que a quantidade de cavalheiros 
participantes é inferior ao de mulheres. As aulas são interativas, a professora dança junto com 
os alunos os estagiários ajudam a esclarecer as duvidas ou dificuldades referentes aos passos 
ensinados e ao mesmo tempo recebem orientações dos idosos que integram do grupo há mais 
tempo. A convivência entre os idosos é muito interessante e contagiante por se tratar de um 
momento de socialização entre eles e de descontração, fazendo com que cada vez mais 
apareçam interessados para participar das aulas. Para o encerramento do ano letivo os 
participantes ensaiam uma coreografia de um determinado ritmo para que possa ser 
apresentada aos convidados (familiares parentes e amigos). Cabe ressaltar a importância 
dessa apresentação, pois para os idosos é o momento em que podem mostrar o que foi 
desenvolvido e aprendido durante as aulas, bem como memorizar a coreografia, o que estimula 
o desenvolvimento neuromotor. Ainda, comprometer-se com o grupo e vencer o medo e a 
timidez de se apresentar publicamente. A relação dos idosos com os estagiários é de carinho e 
companheirismo, onde todos se desenvolvem mutuamente, independente da idade, havendo 
integração mútua, o que torna o ambiente uma pura diversão, além de favorecer a troca de 
experiências engrandecendo o aprendizado de todos. Os idosos demonstram muito interesse 
em aprender e ficam felizes quando os objetivos das aulas são alcançados e os limites 
vencidos. Em cada passo acertado, cada erro corrigido, cada nova troca de par é visível a 
felicidade que eles sentem e transmitem aos parceiros, estagiários e professores. Assim, 
considera-se que de modo qualitativo o projeto tem alcançado seus objetivos ao ser constatado 
a alegria, descontração e participação por parte de todos os envolvidos. 


