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RESUMO 

A dança do ventre ganha cada vez mais adeptos, no entanto, por haver um mito de 

que a prática dessa dança aumente o tamanho da barriga, acredita-se que muitas 

pessoas desistem de praticá-la em função dele. A imagem corporal é a imagem que 

a pessoa tem do próprio corpo e estudos apontam para uma maior distorção da 

imagem e insatisfação corporal em mulheres. O objetivo do estudo foi avaliar a 

influência da prática da dança do ventre na percepção da imagem corporal em 

mulheres e avaliar possíveis alterações na insatisfação corporal e nas variáveis 

antropométricas (IMC, perímetro abdominal e percentual de gordura). Trata-se de 

um estudo longitudinal e a amostra foi composta por 50 mulheres entre 18 e 59 

anos, praticantes de dança do ventre. A escala de silhuetas foi utilizada para avaliar 

a percepção da imagem corporal e a insatisfação corporal. Foram realizadas duas 

avaliações, com intervalo de oito semanas entre elas. Não houve resultados 

significativos para a percepção da imagem corporal, insatisfação corporal e IMC. O 

perímetro abdominal e o percentual de gordura diminuíram significativamente 

(2,72% e 6,34%, respectivamente). Em oito semanas, a prática da dança do ventre 

não alterou significativamente a percepção da imagem corporal, insatisfação 

corporal e IMC, mas resultou em alterações positivas tanto no perímetro abdominal 

quanto no percentual de gordura. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A dança do ventre vem se fortalecendo como prática alternativa, devido a 

seus vários benefícios físicos e psicológicos, podendo ser praticada por mulheres de 

todas as faixas etárias e tipos físicos (ABRÃO; PEDRÃO, 2005; BENCARDINI, 

2009). 

 A prática da dança do ventre envolve uma técnica própria que, dentre outras, 

realiza contrações isométricas, contribuindo para o aumento do gasto calórico e a 

queima de gorduras (KUSSUNOKI; AGUIAR, 2008). Nesse sentido, sugere-se que 

ela promove diversas alterações físicas e fisiológicas em suas praticantes, auxilia na 

correção da postura corporal, melhora o funcionamento do intestino, diminuindo 

cólicas menstruais, fortalece a musculatura pélvica, aumenta a circulação sanguínea 

nos órgãos reprodutores e no aparelho urinário, aprimorando a saúde da mulher de 

um modo geral. Esteticamente, modela e reduz as medidas da cintura, e, 

psicologicamente, aumenta a autoestima (KUSSUNOKI, 2011).  

 Por outro lado, ganha cada vez mais adeptos por tratar o indivíduo de forma 

integral, considerando corpo e mente (RIBAS; HAAS; GONÇALVES, 2013) e 

desenvolve uma maior consciência corporal (BENCARDINI, 2009). 

 Em relação à estética corporal, como se trata de uma dança que expõe de 

uma forma mais frequente a região abdominal, frequentemente os profissionais da 

área são questionados sobre o mito de que a prática da dança do ventre causa um 

aumento da barriga, contrastando com os pressupostos de aumento do gasto 

calórico, diminuição da gordura corporal e consequentemente uma maior 

aproximação com os padrões estéticos da contemporaneidade. No entanto, o que se 

percebe, na maioria das vezes, é a busca da dança com a preocupação e busca 

constante do padrão de beleza imposto pela mídia, retratado pelo corpo de modelos, 

artistas e atletas – pessoas encaixadas dentro do suposto padrão ideal de beleza 

(KUSSUNOKI; AGUIAR, 2008; KUSSUNOKI, 2011). 

 Segundo Kussunoki (2011), a plateia, principalmente a feminina, costuma 

fazer as observações em relação ao corpo das bailarinas de dança do ventre, 

associando a “barriguinha”, comum a estas bailarinas, como uma consequência da 

prática ou uma necessidade estética da própria dança.  
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 Ao focarmos na imagem corporal podemos defini-la como a imagem mental 

que temos de nosso próprio corpo. Nesse contexto, alguns estudos têm mostrado 

maior prevalência de distorção da imagem corporal e insatisfação corporal – 

depreciação que o indivíduo tem com sua aparência física – entre indivíduos do 

gênero feminino (FORTES; ALMEIDA; FERREIRA, 2013). Isso se deve, 

principalmente, pela mudança do modelo de beleza, com a diminuição do manequim 

considerado ideal, gerando conflito entre o corpo real e ideal, imposto pela mídia. 

Esse conflito estimula a busca de soluções como dietas e cirurgias plásticas, muitas 

vezes prejudiciais à saúde (SECCHI; CAMARGO; BERTOLDO, 2009). 

 Por outro lado, a organização da imagem corporal é formada pela interação 

entre os lados fisiológico, neural e emocional, além do fator social. Nesse sentido, 

podemos inferir que um dos fatores que frequentemente pode alterar a nossa 

percepção da própria imagem corporal estaria ligado aos fatores emocionais, sujeito 

às inúmeras variações fisiológicas, psicológicas e ambientais que acometem 

qualquer indivíduo ao longo do tempo (BARROS, 2005). Especificamente podemos 

destacar a idade, o sexo, a etnia e o índice de massa corporal, o autoconceito, a 

autoestima, a família, os amigos, os meios de comunicação e a prática regular de 

exercício físico (GONÇALVES; MARTINEZ, 2014). 

 Dessa forma, o objetivo geral deste trabalho foi avaliar a possível influência 

da dança do ventre na percepção da imagem corporal em mulheres. Buscou-se, 

também, avaliar possíveis alterações na insatisfação corporal das mulheres com a 

prática de dança do ventre e, além disso, avaliar possíveis alterações nas variáveis 

antropométricas – índice de massa corporal (IMC), perímetro abdominal e percentual 

de gordura – em praticantes de dança do ventre.  

2 METODOLOGIA 

 Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, com delineamento longitudinal 

e comparativo. 

2.1 AMOSTRA 

 Participaram do estudo mulheres praticantes de dança do ventre em cinco 

escolas de dança na cidade de Natal (RN), com faixa etária entre 18 e 59 anos. A 
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amostra foi constituída de 50 mulheres, sendo que na primeira fase participaram 79 

mulheres, ou seja, 29 mulheres desistiram no decorrer da pesquisa.  

2.2 INSTRUMENTOS 

2.2.1 Ficha de avaliação 

 A ficha de avaliação continha uma área para preenchimento dos dados 

pessoais das participantes, uma anamnese com questões sobre o histórico clínico, 

uso de medicamentos, atividades da vida diária e informações sobre a dieta, espaço 

para preenchimento das respostas do questionário de imagem corporal, e também 

para as medidas antropométricas que foram avaliadas. 

2.2.2 Imagem corporal 

 A imagem corporal foi avaliada pela escala de silhuetas de 15 figuras de 

Kakeshita (2008). A escala era composta por quinze cartões plastificados, de 12,5 

cm de altura por 6,5 cm de largura, com a figura centralizada em fundo preto, 

contornada por margem a 0,5 cm equidistante das bordas da figura e do cartão. 

2.2.3 Antropometria 

 A massa corporal foi mensurada por uma balança eletrônica portátil da marca 

G-tech e modelo Glass 4 FB, com precisão de 100 g e capacidade máxima de 180 

kg. Foi utilizado um estadiômetro portátil da marca Sanny, com capacidade de 115 a 

210 cm e resolução em milímetros, para mensurar a estatura. O índice de massa 

corporal (IMC) foi utilizado como indicador do estado nutricional dos indivíduos. 

 Foi utilizada uma trena antropométrica de marca Teklife, com resolução em 

milímetros e comprimento de 200 cm para mensurar os perímetros abdominal. O 

perímetro abdominal foi utilizado como indicador de risco coronariano. 

 O percentual de gordura foi estimado mensurando-se a dobra cutânea 

suprailíaca (SI), de acordo com o protocolo de Brooks (2000). Foi utilizado um 

adipômetro científico da marca Sanny, com resolução em décimos de milímetros e 

faixa de medição de 0 a 65 mm. 
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2.3 PROCEDIMENTOS 

 Antes de iniciar a etapa de coleta de dados, foi preciso entrar em contato com 

a direção das escolas e academias que ofereciam aulas de dança do ventre para 

apresentar o projeto e pedir autorização para avaliar suas alunas. O projeto foi 

entregue por escrito e, depois de concedida autorização da escola, as professoras 

de cada escola convidaram as alunas a participarem da pesquisa. 

 As avaliações foram realizadas antes de iniciar as aulas de dança, de acordo 

com a disponibilidade de cada aluna. As alunas não podiam ser avaliadas após a 

aula de dança ou realização de outro exercício, pois poderia haver alterações na 

avaliação da composição corporal. Cada escola disponibilizou uma sala ou um 

espaço adequado para serem realizadas as avaliações. A coleta de dados de cada 

participante foi realizada duas vezes, individualmente, com intervalo de oito 

semanas entre elas.  

 Para cada aluna, os procedimentos ocorreram nas etapas descritas a seguir – 

todas aplicadas no mesmo dia, sem intervalo entre elas: 

2.3.1 Etapa 1 

Orientação verbal dos procedimentos da pesquisa, seguida do preenchimento do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

2.3.2 Etapa 2 

Preenchimento da primeira parte da ficha de avaliação – os dados pessoais da 

participante e a anamnese (histórico clínico, uso de medicamentos, atividades da 

vida diária e informações sobre a dieta). 

2.3.3 Etapa 3 

Avaliação da imagem corporal utilizando a escala de silhuetas. Cada figura recebia 

uma pontuação variando de 1, para a silhueta mais magra, a 15, para a silhueta 

mais obesa. Elas estavam dispostas na mesma ordem para todas as avaliadas – 2; 

6; 15; 5; 12; 10; 13; 3; 9; 14; 8; 4; 7; 1; 11. Era solicitado que a pessoa avaliada 

escolhesse a figura que melhor representasse a silhueta do próprio corpo 
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atualmente. Em seguida, ela deveria indicar a figura com a silhueta que gostaria de 

ter. O grau de insatisfação corporal era dado pela diferença entre a figura que 

representava o corpo da pessoa e a figura que representava o corpo que gostaria de 

ter. Os valores variavam entre -14 e 14. Resultados de valores positivos 

representam o desejo de ser mais magra, enquanto valores negativos representam o 

desejo de ser mais gorda. Resultado nulo (zero) representa a satisfação com o 

tamanho corporal atual. A percepção da imagem corporal era dada através da 

comparação entre o IMC do avaliado e o IMC médio correspondente da primeira 

figura escolhida, de acordo com Kakeshita (2008). 

2.3.4 Etapa 4 

Aferição das variáveis antropométricas. O avaliado deveria estar descalço e usando 

roupas adequadas para a avaliação (top e short). A aferição era realizada na 

seguinte ordem: massa, estatura, perímetro abdominal e dobras cutâneas. O 

perímetro abdominal era medido no ponto médio entre o último arco costal e a crista 

ilíaca, seguindo a padronização recomendada por Costa (2001). A medida da dobra 

cutânea era realizada três vezes, considerando o valor mediano da dobra e todas 

eram realizadas pelo mesmo avaliador. 

 

2.3.5 Etapa 5 

Inserção dos dados em planilha no Excel previamente preenchida com as fórmulas 

para a classificação de IMC, risco associado a complicações metabólicas e 

percentual de gordura. A classificação do IMC e a classificação de risco coronariano 

– perímetro abdominal – obedeceram aos critérios da Organização Mundial da 

Saúde – OMS. O percentual de gordura foi estimado de acordo com Brooks (2000) e 

foi utilizada a classificação de Pollock e Wilmore (1993). As informações foram 

transmitidas verbalmente para o avaliado e as fichas ficaram em posse dos 

avaliadores. Cada participante recebia o resultado da própria avaliação via email. 

 Na segunda avaliação, após as oito semanas, foram realizadas as etapas 2 a 

5, na mesma ordem. 
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2.4 ANÁLISE DE DADOS 

 Inicialmente foi realizada a análise descritiva dos dados através da média e 

desvio padrão. Após foram realizadas as comparações entre as variáveis do estudo 

através do Test t de Student pareado empregando o programa GraphPad Prism. Foi 

adotado o nível de significância de p < 0,05. 

3 RESULTADOS 

 A idade das participantes variou entre 18 e 58 anos, com média de idade de 

31,94 ± 9,18 anos. A tabela 1 apresenta as características da amostra – raça, 

escolaridade, renda familiar e motivos de praticar dança do ventre.  

Tabela 1 – Características da amostra – Raça, escolaridade, renda familiar e motivos de praticar 

dança do ventre 

Variáveis Categorias N % 

Raça Branca 
Preta 
Amarela 
Parda 
Indígena 

27 
3 
3 

16 
1 

54 
6 
6 

32 
2 

Escolaridade Fundamental incompleto 
Fundamental completo 
Médio incompleto 
Médio completo 
Superior incompleto 
Superior completo 
Pós-graduação incompleta 
Pós-graduação completa 
Mestrado incompleto 
Mestrado completo 
Doutorado incompleto 
Doutorado completo 

1 
1 
0 
1 

20 
8 
2 

13 
0 
0 
2 
2 

2 
2 
0 
2 

40 
16 
4 

26 
0 
0 
4 
4 

Renda familiar Não respondeu 
Menos de 1 salário 
De 1 a 3 salários 
De 4 a 6 salários 
De 7 a 9 salários 
A partir de 10 salários 

25 
0 
9 
8 
2 
6 

50 
0 

18 
16 
4 

12 

Motivos de praticar dança do 
ventre 

Bem-estar / Autoestima 
Atividade física / Saúde 
Estética 
Tornar-se bailarina 
Tornar-se professora 
Dançar para alguém 
Outros 

36 
30 
5 

12 
5 
2 

14 

72 
60 
10 
24 
10 
4 

28 

 A tabela 2 apresenta os resultados da anamnese nas duas fases da pesquisa, 

com informações sobre o tempo de prática de dança do ventre, sobre a prática de 
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outras atividades físicas e a classificação do IMC, risco associado a doenças 

metabólicas e percentual de gordura. Com relação ao tempo de prática semanal de 

dança do ventre, 62% (n=31) das mulheres informaram que praticavam a 

modalidade por duas horas semanais na primeira fase e, na segunda fase, 70% 

(n=35) das mulheres fizeram a mesma afirmativa. As participantes que não 

praticavam outras atividades físicas regularmente consistiam em 44% (n=22) da 

amostra na fase 1 e 48% (n=24) na fase 2. A maioria das mulheres obteve a 

classificação do IMC como eutrofia (normal) – 76% (n=38) na fase 1 e 78% (n=39) 

na fase 2. Quanto ao risco associado a doenças metabólicas, 30% (n=15) 

apresentou algum tipo de risco (risco aumentado ou muito aumentado) na primeira 

fase, enquanto na segunda fase apenas 20% da amostra apresentou esses riscos. A 

classificação do percentual de gordura alterou de 20% (n=10) somando as  

categorias bom, acima da média e média na fase 1, para 38% (n=19) na fase 2. 

Tabela 2 – Resultados da anamnese nas fases 1 e 2 

Variáveis Categorias Fase 1 Fase 2 

  N % N % 

Há quanto tempo pratica dança 
do ventre 

0 a 6 meses 
6 a 12 meses 
1 a 2 anos 
Mais de 2 anos 

15 
9 
7 
19 

30 
18 
14 
38 

13 
5 
10 
22 

26 
10 
20 
44 

Tempo de prática 
(horas/semana) 

1 hora e 30 minutos 
2 horas 
3 horas 
4 horas 
Mais de 4 horas 

9 
31 
3 
2 
5 

18 
62 
6 
4 
10 

8 
35 
0 
3 
4 

16 
70 
0 
6 
8 

Prática de outras atividades 
físicas regulares 

Nenhuma 
Musculação 
Pilates 
Ginástica 
Outras 

22 
14 
6 
5 
14 

44 
28 
12 
10 
28 

24 
11 
6 
1 
14 

48 
22 
12 
2 
28 

Classificação do IMC Baixo peso leve 
Eutrofia (normal) 
Sobrepeso 
Obesidade grau I 

1 
38 
10 
1 

2 
76 
20 
2 

1 
39 
9 
1 

2 
78 
18 
2 

Classificação do risco 
associado a doenças 
metabólicas 

Normal 
Aumentado 
Muito aumentado 

35 
10 
5 

70 
20 
10 

40 
7 
3 

80 
14 
6 

Classificação do percentual de 
gordura 

Bom 
Acima da média 
Média 
Abaixo da média 
Ruim 
Muito ruim 

0 
2 
8 
18 
21 
1 

0 
4 
16 
36 
42 
2 

1 
2 
16 
20 
11 
0 

2 
4 
32 
40 
22 
0 

 Com relação aos indicadores antropométricos e psicológicos, a tabela 3 

apresenta as médias e desvio-padrão do IMC, perímetro abdominal, percentual de 
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gordura, percepção da imagem corporal e insatisfação corporal nas duas fases de 

avaliação, assim como o valor de P (significância) de cada variável.  

Tabela 3 – Indicadores antropométricos e psicológicos da amostra nas fases 1 e 2 

Variáveis Fase 1 Fase 2 P 

 Média DP Média DP  

IMC 23,03 ±2,98 23,01 ±2,99 0,9823 
Perímetro abdominal 77,3 ±6,61 75,2 ±6,25 <0,0001 
Percentual de gordura 30,6 ±4,00 28,66 ±3,00 <0,0001 
Percepção da imagem corporal -1,67 ±3,64 -2,09 ±3,40 0,4397 
Insatisfação corporal 0,06 ±1,49 0,36 ±1,47 0,1459 
DP: Desvio-padrão; P: Significância (<0,05). 

 Apenas o perímetro abdominal e o percentual de gordura apresentaram 

resultados significativos (p<0,05). Considerando as médias das variáveis, o 

perímetro abdominal reduziu aproximadamente 2,72%, enquanto o percentual de 

gordura diminuiu aproximadamente 6,34%. A percepção da imagem corporal é a 

diferença entre o IMC real e o IMC correspondente à silhueta escolhida como a atual 

pela participante, ou seja, a percepção com valores negativos sugere que a 

participante superestima a própria imagem. Portanto, a média da percepção da 

imagem corporal, que passou de -1,67 na primeira fase para -2,09 na segunda fase, 

tendia a superestimar mais a imagem corporal, mas tal resultado não apresentou 

valores significativos (P>0,4397). A insatisfação corporal, que é a diferença entre a 

silhueta atual e a silhueta desejada, também não apresentou valores significativos 

(P=0,1459). 

 Com relação à percepção da imagem corporal, a tabela 4 apresenta a 

amostra dividida em três categorias: Percepção superestimada (quando a 

participante vê o próprio corpo maior do que realmente é), percepção aproximada 

(valores próximos do corpo real) e percepção subestimada (quando a participante vê 

o próprio corpo menor do que realmente é.  

Tabela 4 – Classificação da percepção da imagem corporal 

Categorias Fase 1 Fase 2 

Percepção superestimada (PIC < -1,25) n=24 n=28 
Percepção aproximada (-1,25 ≤ PIC ≤ 1,25) 
Percepção subestimada (PIC > 1,25) 

n=18 
n=8 

n=13 
n=9 

PIC: Percepção da imagem corporal. 
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 Percebe-se que tanto n fase 1 quanto na fase 2 prevaleceram as mulheres 

com a percepção superestimada (n=24 e n=28, respectivamente), seguidas das 

mulheres com a percepção aproximada (n=18; n=13). 

 A tabela 5 mostra as classificações da insatisfação corporal, dividindo a 

amostra em satisfeitas e insatisfeitas, e, ainda, subdividindo as participantes 

insatisfeitas entre aquelas que desejam emagrecer e as que desejam engordar, 

tanto na fase 1 quanto na fase 2.  

Tabela 5 – Classificação da insatisfação corporal nas fases 1 e 2 

Classificações Fase 1 Fase 2 

Satisfeitas n=24 n=25 
Insatisfeitas n=26 n=25 

 Desejam emagrecer n=14 n=15 
 Desejam engordar n=12 n=10 

 Nota-se que na primeira fase há mais mulheres insatisfeitas em relação às 

satisfeitas, já na segunda fase o número de participantes que apresenta insatisfação 

corporal é o mesmo que o de participantes satisfeitas. O número de mulheres que 

desejavam emagrecer foi maior do que o número de mulheres que desejavam 

engordar nas duas fases de avaliação. 

4 DISCUSSÃO 

 Paira-se sobre a dança o mito de sua prática causa o aumento da barriga e tal 

conceito pode ter sido construído pelo fato de as bailarinas da dança vestirem 

figurinos que exibem a barriga, chamando a atenção para esta região, ao contrário 

de outras danças e práticas corporais que utilizam roupas que escondem a região 

abdominal (KUSSUNOKI; AGUIAR, 2008). Devido a este mito, não é difícil encontrar 

pessoas interessadas em praticar dança do ventre que se privam desta experiência, 

mas os resultados apontam para uma redução do perímetro abdominal, reforçando 

as afirmações de Bencardini (2009), que alega que movimentos específicos da 

dança do ventre, baseados em movimentos laterais de quadril e tronco, trabalham 

os músculos abdominais, principalmente os oblíquos, proporcionando maior 

definição nessa região, dando a impressão de uma cintura mais fina.  

 Atualmente, o modelo de beleza apresentado pelas mídias e, muitas vezes, 

aceito pela sociedade é o corpo magro, sem gorduras e com musculatura firme e 



14 
 

 

definida (KUSSUNOKI; AGUIAR, 2008; MIRANDA et al., 2012). Foi possível 

perceber que houve insatisfação corporal em parte da amostra nas duas fases e que 

dentre as participantes insatisfeitas, tanto na fase 1 como na fase 2, as mulheres 

que desejavam emagrecer prevaleciam sobre as que desejavam engordar, 

corroborando tais estudos citados. A partir deste modelo, ocorre uma preocupação 

constante com o corpo físico, e os indivíduos que não se encontram nesse ideal 

tendem a adotar, por exemplo, atitudes alimentares inadequadas, prática exercícios 

de forma excessiva e buscam intervenções cirúrgicas na busca do corpo “ideal” 

(KUSSUNOKI; AGUIAR, 2008; MIRANDA et al., 2012).  

A distorção da imagem corporal é aspecto que leva o indivíduo a perceber o 

próprio corpo como mais leve ou mais pesado – menor ou maior – do que a forma 

que ele realmente se apresenta (SECCHI; CAMARGO; BERTOLDO, 2009). Com 

relação à percepção da imagem corporal, foi possível notar que a maioria das 

mulheres não apresentou uma percepção aproximada dos valores reais, tendendo 

para uma distorção da imagem corporal –18 mulheres apresentaram a percepção 

aproximada na fase 1 e apenas 13 com percepção aproximada na fase 2. Quanto à 

forma do corpo, observa-se a tendência das bailarinas atuais apresentarem corpos 

mais magros, refletindo o padrão estético atual, diferente do que era observado 

antigamente nos países árabes, onde o padrão estético era um corpo feminino mais 

volumoso, que representava uma mulher mais saudável e fértil. A mudança desse 

padrão, inclusive nos países árabes, reflete a difusão do padrão estético de magreza 

por todo o mundo (KUSSUNOKI, 2011). Esse fato poderia influenciar essa 

percepção, pois, como foi mostrado, a maior parte das mulheres superestimava a 

própria imagem corporal. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os dados obtidos nesse estudo não mostraram resultados significativos sobre 

a influência da dança do ventre na percepção da imagem corporal em mulheres. As 

alterações na insatisfação corporal também não foram significativas com a prática de 

dança do ventre. Nesse sentido, podemos especular que a ausência de significância 

pode ser em decorrência pouco tempo (apenas 8 semanas) em relação a avaliação 

inicial e a segunda avaliação. 
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 Com relação às variáveis antropométricas, as alterações no IMC das 

participantes não foram significativas, entretanto, notou-se alterações positivas tanto 

no perímetro abdominal quanto no percentual de gordura, que diminuíram 

significativamente com a prática de dança do ventre, ao contrário do que sugere o 

mito da barriga nessa prática corporal. 

 A realização de mais estudos com praticantes de dança do ventre é de 

extrema importância, levando em consideração os objetivos que as pessoas buscam 

a iniciar tal prática, principalmente para investigar seus benefícios e contribuições 

para as suas praticantes.  

 

 

THE INFLUENCE OF BELLY DANCE PRACTICE IN THE PERCEPTION OF BODY 

IMAGE IN WOMEN 

ABSTRACT 

Belly dance is becoming ever more popular, however, there is a myth that the 

practice of this dance increases the size of the belly, and it is believed that many 

people give up practicing it due to it. Body image is the image that a person has of 

the own body and studies show a higher image distortion and body dissatisfaction in 

women. The goal of the study was to evaluate the influence of belly dance practice in 

the perception of body image in women and to assess possible changes in body 

dissatisfaction and anthropometric variables (BMI, waist circumference and fat 

percentage). This is a longitudinal study and the sample was composed of 50 women 

between 18 and 59 years, belly dance practitioners. The Figure Rating Scale was 

used to evaluate the perception of body image and body dissatisfaction. Two 

evaluations were performed with eight weeks between them. There were no 

significant results for the perception of body image, body dissatisfaction and BMI. 

The waist circumference and fat percentage significantly decreased (2.72% and 

6.34%, respectively). In eight weeks, the belly dance practice did not significantly 
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alter the perception of body image, body dissatisfaction and BMI, but resulted in 

positive changes both in waist circumference as the percentage of fat. 

Keywords: Belly dance. Body image. Women. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – FICHA DE DADOS BIOGRÁFICOS E TERMO DE CONSENTIMENTO 

LIVRE ESCLARECIDO 

 

  FICHA DE DADOS BIOGRÁFICOS 

Este é um convite para você participar da pesquisa: A influência da prática de dança 

do ventre sobre a percepção da imagem corporal de mulheres. 

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. Este estudo busca verificar se a prática da dança do ventre desenvolve 

uma melhor percepção da imagem corporal em mulheres. Busca ainda avaliar a 

mudança nas variáveis antropométricas – índice de massa corporal (IMC), perímetro 

abdominal e percentual de gordura – de praticantes de dança do ventre, analisar a 

influência de variáveis antropométricas sobre a imagem corporal das praticantes e 

comparar a percepção da imagem corporal entre grupos de mulheres com menos de 

um ano de prática e com mais de um ano de prática de dança do ventre. Caso 

decida aceitar o convite, você será submetido (a) ao(s) seguinte (s) procedimentos: 

Responder a uma anamnese contendo informações sobre histórico clínico, uso de 

medicamentos, atividades da vida diária e informações sobre a dieta; responder à 

avaliação de imagem corporal, contendo uma escala de silhuetas com 15 figuras, 

em que o avaliado deve indicar a figura que melhor represente a silhueta de seu 

próprio corpo e em seguida indicar a figura com a silhueta que gostaria de ter; 

aferição de massa, estatura, perímetro abdominal, perímetro do quadril e dobra 

cutânea suprailíaca, em que o avaliado deverá estar com roupa apropriada para 

avaliação física (biquíni ou top e short curto); repetir todos os procedimentos 

anteriores oito semanas após a primeira avaliação.   

Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos, pois não envolve métodos 

invasivos e não será realizado nada diferente do que se costuma realizar durante a 

prática da atividade física em questão. No entanto, serão realizadas avaliações 

antropométricas cujos riscos mínimos serão minimizados através da competência 

dos avaliadores. Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: 

receber o resultado das avaliações, permitindo conhecer as alterações na massa 

corporal, perímetro abdominal, perímetro do quadril, percentual de gordura e 

percepção da imagem corporal resultantes da prática de dança do ventre, notando 

assim os benefícios que a dança proporcionou no período de oito semanas. Todas 

as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum 

momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados 

será feita de forma a não identificar os voluntários. Se você tiver algum gasto 



20 
 

 

decorrente de sua participação na pesquisa, você será ressarcido, caso solicite. Em 

qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, você será indenizado. 

Você ficará com uma via deste Termo e toda a dúvida a respeito desta pesquisa, 

poderá ser perguntada diretamente para Sanderson Soares, coordenador da 

pesquisa, no telefone: (84) 8830-2281. As objeções a respeito da conduta ética 

poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa-UnP, no endereço Av. 

Senador Salgado Filho, 

1610 – Lagoa Nova ou pelo telefone (84) 3215-1234. 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

Esclarecimentos 

 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os 

riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da 

pesquisa:  

 

Participante da pesquisa: (Favor assinar abaixo) 

 

 

 

 

 

  

Pesquisador responsável 
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ANEXO B – FICHA DE AVALIAÇÃO     

 

IDENTIFICAÇÃO 

Data:________ Hora:______ Local:_______________ Avaliador(a):_____________ 

Nome:______________________________________________________________ 

Email:______________________________________________________________ 

Escola:________________ Professor(a):______________ Nível:________________ 

Turma: seg (  )  ter (  )  quar (  )  qui (  )  sex (  )  sáb (  ) dom (   ) Hora:____ às ____ 

Tempo de prática:0 a 6 meses (  ) 6 a 12 meses (  ) 1 a 2 anos (  ) mais de 2 anos (  ) 

Sexo: M (   )   F (   )   Data de nascimento: ___  /___  /________ Idade (anos): _____ 

Raça:  branca (   )         preta (   )         amarela (   )         parda (   )         indígena (   ) 

Escolaridade: fundam. inc. (   )   fundam. comp. (   )  médio inc. (   )  médio comp. (   ) 

superior inc. (   )  superior comp. (   )  pós inc. (   )   pós comp. (   )  mestrado inc. (   ) 

mestrado comp. (   )   doutorado inc. (   )   doutorado comp. (   )   

Renda familiar:_________________        

Por que pratica dança do ventre?        

bem estar/autoestima (   )         atividade física/saúde (   )         estética (   ) 

tornar-se bailarina (   )        tornar-se professor(a) (   )           dançar para alguém (   ) 

Outros (   )  Observações: ________________________________________

  

HISTÓRICO CLÍNICO 

Antecedentes 

familiares:_________________________________________________ 

Ciclo menstrual (dias):___________          Data da última menstruação: ___ /___ 

   

    Dores Lesões Cirurgias 

Local 
                

                

Observações 
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USO DE MEDICAMENTOS 

Nome Causa tempo de tratamento 

                    

                    

 

ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA 

Ocupação/profissão: __________________________________________________ 

Atividade física regular: ___________ Frequência: _____ dias/semana _____min/dia 

    
caminhar 

continuamente 

atividades leves 

domésticas 

atividades 

vigorosas     

dias por semana                 

minutos por dia                 

 

DIETA 

   NÃO (   )   SIM (   )   Observações: ______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Algo importante a mencionar? ___________________________________________ 

 

IMAGEM CORPORAL 

 

       1             2             3              4              5              6              7              8 
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       9            10           11            12            13           14            15 

 

              corpo atual    corpo que gostaria de ter 

 

Valor de insatisfação corporal (         -        ) : ________ 

 

AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

Massa corporal (kg):___ Estatura (m):____ IMC (kg/m²): ___ Classif.: __________ 

Perímetro abdominal (cm): ____ Risco assoc. a complic. metabólicas:____________ 

Perímetro de quadril (cm): ____   

dobra cutânea (mm) 1ª 2ª 3ª Mediana 

SUPRAILÍACA         

%Gordura: ________          Classificação: ______________________ 
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ANEXO C – IMC MÉDIO E INTERVALOS DE IMC ATRIBUÍDOS A CADA FIGURA 

DA ESCALA DE SILHUETAS 

Figura 
IMC médio 

(kg/m²) 
Intervalo de IMC (kg/m²) 
Mínimo           Máximo 

1 12,5 11,25 13,74 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

15,0 
17,5 
20,0 
22,5 
25,0 
27,5 
30,0 
32,5 
35,0 
37,5 
40,0 
42,5 
45,0 
47,5 

13,75 
16,25 
18,75 
21,25 
23,75 
26,25 
28,75 
31,25 
33,75 
36,25 
38,75 
41,25 
43,75 
46,25 

16,24 
18,74 
21,24 
23,74 
26,24 
28,74 
31,24 
33,74 
36,24 
38,74 
41,24 
43,74 
46,24 
48,75 

 

 

ANEXO D – CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE ADULTOS DE 

ACORDO COM O IMC 

 

Classificação IMC (kg/m²) 

Baixo peso severo IMC < 16,00 

Baixo peso moderado 16,00 ≤ IMC < 17,00 

Baixo peso leve 17,00 ≤ IMC <18,50 

Eutrofia 18,50 ≤ IMC < 25,00 

Sobrepeso ou Pré-obeso 25,00 ≤ IMC < 30,00 

Obesidade grau I 30,00 ≤ IMC < 35,00 

Obesidade grau II 35,00 ≤ IMC < 40,00 

Obesidade grau III IMC ≥ 40,00 

WHO,1997 
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ANEXO E – CLASSIFICAÇÃO DE RISCO ASSOCIADO A COMPLICAÇÕES 

METABÓLICAS PARA MULHERES 

Aumentado Muito aumentado 

≥ 80 cm ≥ 88 cm 

OMS, 2000 

 

 

ANEXO F – ESTIMATIVA DO PERCENTUAL DE GORDURA A PARTIR DA DOBRA 

SUPRAILÍACA PARA MULHERES 

 

  Medidas de dobras cutâneas (mm) 

Idade 
(anos) 

 2 a 3  4 a 5 6 a 7 8 a 9 10 a 11 12 a 13 14 a 15 16 a 17 18 a 19 

até 20 11,3 13,5 15,7 17,7 19,7 21,5 23,2 24,8 26,3 

21 a 25 11,9 14,2 16,3 18,4 20,3 22,1 23,8 25,5 27,0 

26 a 30 12,5 14,8 16,9 19,0 20,9 22,7 24,5 26,1 27,5 

31 a 35 13,2 15,4 17,6 19,6 21,5 23,4 25,1 26,7 28,2 

36 a 40 13,8 16,0 18,2 20,2 22,2 24,0 25,7 27,3 28,8 

41 a 45 14,4 16,7 18,8 20,6 22,8 24,6 26,3 27,9 29,4 

46 a 50 15,0 17,3 19,4 21,5 23,4 25,3 26,9 28,8 30,1 

51 a 55 15,6 17,9 20,0 22,1 24,0 25,9 27,6 29,2 30,7 

56 ou + 16,3 18,5 20,7 22,7 24,6 26,5 28,2 29,8 31,3 

 

 

  Medidas de dobras cutâneas (mm) (continuação) 

Idade 
(anos) 

 20 a 21  22 a 23 24 a 25 26 a 27 28 a 29 30 a 31 32 a 33 34 a 35 

até 20 27,7 29,0 30,2 31,3 32,3 33,1 33,9 34,8 

21 a 25 28,4 29,5 30,8 31,9 32,9 33,8 34,5 35,2 

26 a 30 29,0 30,3 31,5 32,5 33,5 34,4 35,2 35,8 

31 a 35 29,6 30,9 32,1 33,2 34,1 35,0 35,8 36,4 

36 a 40 30,2 31,5 32,7 33,8 34,8 35,6 36,4 37,0 

41 a 45 30,8 32,1 33,3 34,4 35,4 36,3 37,0 37,7 

46 a 50 31,5 32,8 34,0 35,0 36,0 36,9 37,6 38,3 

51 a 55 32,1 33,4 34,6 35,8 36,8 37,5 38,3 38,9 

56 ou + 32,7 34,0 35,2 36,3 37,2 38,1 38,9 39,5 

Brooks, 2000 
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ANEXO G – CLASSIFICAÇÃO DE PERCENTUAL DE GORDURA PARA 

MULHERES 

Nível/Idade 18 a 25 26 a 35 36 a 45 46 a 55 

Excelente 13 a 16% 14 a 16% 16 a 19% 17 a 21% 

Bom 17 a 19% 18 a 20% 20 a 23% 23 a 25% 

Acima da média 20 a 22% 21 a 23% 24 a 26% 26 a 28% 

Média 23 a 25% 24 a 25% 27 a 29% 29 a 31% 

Abaixo da média 26 a 28% 27 a 29% 30 a 32% 32 a 34% 

Ruim 29 a 31% 31 a 33% 33 a 36% 35 a 38% 

Muito ruim 33 a 43% 36 a 49% 38 a 48% 39 a 50% 

Pollock e Wilmore, 1993 


