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O presente estudo trata de realizar 

investigações culturais visando reconstruir e 

interpretar os cenários produzidos pelo corpo 

feminino que habita tempos e espaços 

diferenciados, que registra em si uma memória 

de movimentos atravessada pela cultura em 

que se insere e que, ao envelhecer, carrega 

consigo os signos de toda essa trajetória que é 

histórica e, ao mesmo tempo, atual.  

Metodologia 

Entende-se que o presente estudo enquadra-se 

no campo das análises qualitativas para os 

estudos em saúde e movimento humano. 

Inicialmente, serão realizadas entrevistas 

individuais a partir da abordagem historiográfica 

da Historia de Vida. Os dados serão 

sistematicamente transcritos, lançadas 

posteriormente, as técnicas da análise de 

conteúdo descrita por Bardin (1977). Em um 

segundo momento, o estudo focalizará a 

utilização de imagens sobre corpo e suas 

representações, da qual se utilizará a 

metodologia do uso de imagens e fotografias, 

advindas do campo da Sociologia da Imagem, 

proposta por Martins (2009). Em uma terceira 

etapa, será realizado um estudo utilizando um 

delineamento de experimento do tipo 

antes/depois das aulas regulares de Dança. A 

fim de complementar a análise, de forma 

qualitativa, será aplicada a técnica de grupos 

focais.  
  

Resultados 

O trabalho tem como primeiro pilar a 

entrevista oral, da qual a pesquisa 

encontra-se em fase de construção.  

Referências 

 A crescente procura pela referida 

atividade nos convida a analisar a Dança 

de forma acadêmico-científica, na 

medida em que é necessário 

compreendê-la, interpretá-la e 

instrumentalizá-la em sua amplitude de 

possibilidades pedagógicas: um constante 

aperfeiçoamento do atendimento às 

demandas emergentes da população 

idosa, ao mesmo tempo em que um maior 

fomento à instrumentalização de 

professores para o trabalho docente 

voltado a este público. 
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