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Introdução: O envelhecimento é um processo dinâmico, caracterizado por diversas
alterações orgânicas, entre elas as disfunções na aptidão cardiorrespiratória, sendo
consideradas fatores importantes para maior risco cardíaco. Em contrapartida, a prática
regular de atividade física pode ser eficaz para melhoria de tal aptidão. Nesse contexto,
a dança tem sido uma opção para o desenvolvimento dessa capacidade. Vale destacar
que, tal modalidade é amplamente apreciada pela população idosa, haja vista que ela
promove maior socialização, motivação e melhora da autoestima. Atento a essas
questões, o Projeto de Extensão AtivaIdade em Movimento aplica em suas aulas tal
modalidade. Objetivo: Relatar a experiência na aplicação da dança durante a realização
do estágio no Projeto de Extensão AtivaIdade Metodologia: O projeto de extensão é
composto por 70 idosas, distribuídas em duas turmas (7h30 e 8h30). Para a aplicação
das danças, era realizado semanalmente um planejamento sistemático, com base nos
fundamentos do processo pedagógico, construção de blocos coreográficos simples,
seleção dos ritmos e músicas para a condução das aulas, preparação prática e
apresentação para a coordenadora do projeto para possíveis ajustes e correções. Feito
isso, a aula era conduzida, sempre explicando e corrigindo os movimentos executados
pelas praticantes. Resultados: Foram desenvolvidos vários ritmos, como por exemplo a
valsa, o forró, o bolero, o samba e a dança do ventre. A cada ritmo trabalhado, era
preciso a realização de pesquisas para o aprendizado dos passos básicos e a melhor
forma de ensiná-los durante as aulas, possibilitando a aplicação na prática dos
conceitos e ensinamentos adquiridos durante as disciplinas cursadas ao longo da minha
formação. Ademais, tal vivência possibilitou a elaboração e execução de algumas aulas
para os idosos de um projeto da Faculdade de Desporto da Universidade de Porto
(FADEUP/Portugal), durante a realização de um Intercâmbio acadêmico. Além disso,
contribuiu para o processo de ajustes, bem como maior segurança na prática.
Conclusão: Conclui-se que a experiência na aplicação da dança durante o estágio
realizado no projeto de extensão AtivaIdade foi de extrema significância para a minha
formação acadêmica, pessoal e profissional.
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