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1. Resumo 

Este projeto propõe estudar os benefícios que o baile da terceira idade 

pode oferecer. O momento de lazer em um ambiente propício de convívio social que 

proporcionará benefícios fisiológicos e psicológicos oriundos da dança.  

 

2. Introdução 

Engana-se quem pensa que envelhecer significa adoecer, deixar de se 

desenvolver e principalmente afastar-se da vida social. Atualmente existem 

possibilidades de as pessoas continuarem ativas e manterem uma boa qualidade de 

vida. Conforme pesquisa Leal (2016), a população idosa brasileira vem crescendo 

constantemente e deve triplicar entre 2010 a 2050. Estima-se que em 40 anos eles 

passarão de 19,6 milhões (10% da população brasileira) em 2010 para 66,5 milhões 

de pessoas em 2050 (29,3%).  

Devido a mudança da qualidade de vida, as pessoas estão chegando com 

mais energia e disposição na terceira idade e assim despertando o olhar de 

empresários que antes tinham foco em um mercado mais jovem. 

Muita energia e disposição de um lado e do outro, algumas doenças que 

assolam os idosos, como por exemplo a depressão Neto (2010), um meio 

frequentemente utilizado para fugir desse problema são os bailes de terceira idade. 

Bailes esses que proporcionam momentos de descontração, interação, 

relacionamentos e certamente resulta em um momento de lazer onde existe a 

pratica de atividades físicas por meio da dança.  

Qual o benefício que o Baile de Terceira Idade proporciona aos idosos?  

 

3. Objetivo 

O objetivo geral é mostrar que através dos bailes de terceira idade, as 

pessoas conseguem ter uma vida social ativa e com qualidade. Podendo assim fugir 

de algumas doenças que atingem os idosos, devolvendo sua esperança de viver e 

reviver momentos prazerosos em sua melhor idade. 

 

4. Metodologia 

A metodologia utilizada será a pesquisa bibliográfica e exploratória, com 

uma pesquisa de campo no salão Caravelas Clube Penha, na cidade de São Paulo. 

Onde entrevistaremos 50 pessoas. 



 

5. Desenvolvimento 

Com o envelhecimento há a chegada de uma nova fase de vida, que 

mesmo se considerando as diferenças socioculturais, são marcadas por 

preconceitos, estigmas e desvalorização familiar e social, dado o decréscimo da vida 

produtiva, ligada ao trabalho. Assim, os idosos se não tiverem uma aceitação em 

relação à chegada da aposentadoria e problemas decorrentes da idade, poderão 

viver uma fase de dificuldades de ordem física, social e psíquica (PONT GEIS, 

2003).  

Para Ballstaedt (2007) a população idosa cresce a cada ano com mais 

expectativa de aproveitar a vida de maneira saudável e produtiva. 

O lazer tem um papel significativo, pois, é possível de se realizar no 

tempo livre fora de obrigações, em que as pessoas podem se expressar, sentirem 

prazer, utilizarem-se de sua criatividade para se divertirem, descansarem e se 

desenvolverem e que pode agregar sujeitos com desejos e necessidades 

semelhantes, num mesmo ambiente (BRAMANTE, 1998). 

Segundo Dumazedier (1994) observa-se que as atividades que 

predomina no tempo livre da maioria dos idosos, são quase sempre as mesmas que 

as que foram praticadas no tempo livre durante a vida ativa. Elas continuam, com 

um ligeiro aumento na sua duração e frequência, mas sofrendo adaptações. São 

atividades que se tornam um modo de resistência ao envelhecimento. 

De acordo com Chiara (2010) 93% da população idosa tem renda própria, 

tempo livre e autonomia para gastá-la, chamando assim atenção de empresários, 

que para atender este tipo de público passaram a organizar os bailes de terceira 

idade. Ambiente este que tende a proporcionar e solidificar novas amizades, 

desfrutando de momentos relaxantes.  

A dança é vista como uma ginástica que busca um envelhecimento 

saudável melhorando a autoestima e qualidade de vida, Rodrigues (2012). 

Os escassos relacionamentos familiares e sociais que sobram das poucas 

amizades marcam os idosos, podendo assim causar depressão e desinteresse 

sexual, o que é muito comum nesta idade. Porém quando passam a frequentar os 

bailes de terceira idade mudam totalmente. O que lhes proporciona novas amizades 

e novos amores, ou seja, vida social ativa e muita saúde, Ghorayeb (2015). 

 



6. Resultados preliminares 

Até o momento pesquisas tem mostrado que através do baile de terceira 

idade as pessoas têm a oportunidade de obter uma boa qualidade de vida, podendo 

assim evitar doenças como a depressão, que é muito comum nesta idade. Este 

ambiente também oferece oportunidade para uma vida social ativa. 
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