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Ás mulheres que praticam a dança do
ventre e nela encontram uma maneira a
mais de descobrir e expressar seu
verdadeiro eu, sua alma, sua deusa
interior.
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RESUMO:

O presente trabalho tem como objetivo mostrar a contribuição da dança do ventre em produzir

benefícios físicos na vida de mulheres praticantes dessa arte milenar na Cidade de Umuarama,

Paraná.

Trata-se de um estudo qualitativo. Os referenciais foram algumas literaturas da área de dança do

ventre (que são escassas), e o tempo de prática (mais de três meses) das 35 mulheres (com faixa

etária de 20 á 30 anos) entrevistadas com um questionário de perguntas objetivas. A análise foi feita

por meio dos conteúdos das respostas das praticantes, o que possibilitou concluir-se que a dança do

ventre foi mais procurada por lazer e passa tempo, porém os benefícios obtidos após o inicio da

prática foram alem, como melhora do condicionamento físico reeducação da postura e também em

aspectos como melhor aprendizagem dos passos, ritmo/musicalidade, equilíbrio e convívio social,

levando suas praticantes a avaliar a dança do ventre como boa e, principalmente ótima, quanto aos

benefícios alcançados com sua prática.

Palavras chave: Dança do ventre, saúde física, mulheres.

Abstract:

This is a quality study. The references were some literature the area of belly dancing

( with are scare) and the duration of activity (more than three months) of 35 women (aged 20 to 30

years) interviewed with a questionnaire of objective questions.

Analysis was conducted using the contents of the responses from practitioners with allowed us to

conclude that belly dancing has been more sought by leisure and hobby, but the benefits obtained

after the beginning of practice were beyond, such as improved physical conditioning and postural

reeducation to things like better learning the steps, rhythm/musicality balance and social interaction

leading practitioners to evaluate belly dance as good and especially great as to the benefits achieved

through its practice.

Keywords: Belly dance, physical health, women.
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INTRODUÇÃO:

Nem tão sagrada nem tão profana a dança do ventre é hoje apenas uma técnica especialmente

desenvolvida para o corpo feminino e que pode trazer inúmeros benefícios para suas praticantes

(Bencardini, 2002), bem como a melhora da aptidão física das praticantes.

Segundo Patê (1988) A aptidão física é um estado caracterizado por uma capacidade de

executar atividades diárias com vigor e demonstração de traços e capacidades associados com baixo

risco de desenvolvimento prematuro das doenças hipocinéticas (falta de movimento durante a vida);

Fato que torna uma boa aptidão física diretamente relacionada á uma saúde física positiva.

Em um estudo semelhante, realizado com dança de salão e dança do ventre mostram que, alem

de trazer benefícios para a saúde física, como melhora cardiovascular e melhora na postura, a dança

pode estar relacionada positivamente com estados emotivos positivos (RIED, 2003; ABRÃO;

PEDRÃO,2005)  O que aguçou minha curiosidade em  confirmar a existência de melhora

cardiovascular e na postura e buscar além, sabendo de outros benefícios na saúde física das

mulheres praticantes que, supostamente, existam e se são benefícios considerados significativos por

elas.

O resultado do trabalho poderá influenciar em uma maior pratica da dança do ventre por

mulheres que buscam benefícios na saúde e não tinham conhecimento da modalidade, tão pouco

dos seus benefícios tanto físicos quanto psicológicos.

1. OBJETIVO GERAL:

Verificar os benefícios que a dança do ventre traz para a saúde física de mulheres que

freqüentam academias de dança da cidade de Umuarama-PR

2. OBJETIVO ESPECÍFICO:

Analisar as influências da dança do ventre em aspectos motores do cotidiano de mulheres de

25 á 40 anos que freqüentam academias de dança da cidade de Umuarama no estado do Paraná.

3. JUSTIFICATIVA:



A dança do ventre é “uma maneira eficaz, simples, direta e ampla para a manutenção da saúde

de um grupo de mulheres” (Peto AC. & Bueno SMV). Com essa afirmação sabemos que a dança do

ventre está relacionada com saúde e pode influenciar em melhoras motoras, já que pode ser

considerada exercício físico que segundo CASPERSEN et al. (1985), é uma das maneiras pela

qual a atividade física pode se manifestar, desde que seja planejada, estruturada e repetitiva e

objetive a melhoria da aptidão física ou a reabilitação orgânico-funcional.

Estando aptidão física atrelada ao exercício físico, de acordo com o mesmo autor, aptidão

física inclui determinadas características, possuídas ou adquiridas por um indivíduo, sendo elas

relacionadas com sua capacidade de realizar atividades físicas.

A realização do presente trabalho é importante porque não existem projetos semelhantes

criados na região sobre o tema escolhido e também os resultados dessa pesquisa de campo poderão

influenciar para o surgimento de novas pesquisas sobre benefícios causados em diferentes públicos

praticantes dessa modalidade de dança (mulheres idosas, crianças, gestantes...) sendo o momento

oportuno para abordar o tema pois a dança do ventre esta arraigada em minha vida desde 2002 e

atuo na área desde 2008, mais um motivo para abordar sobre o tema, assim como o fácil acesso as

informações e  o tempo/local favorável  para a realização.

4. REVISÃO DE LITERATURA:

Segundo Abrão (2005) antigamente a dança do ventre era secreta e muito importante, sendo

apenas realizada pelas sacerdotisas, muito respeitadas na cultura egípcia, e era proibida sua

apresentação em público. Com o tempo foram permitidas apresentações em palácios e foi assim que

começamos a conhecer a dança do ventre.  Então no inicio, a dança era objeto artístico e de

comunicação corporal, diferente dos tempos atuais que, mostra uma dança mais performática, usada

para apresentações ou para melhorar a estética, sentir-se mais feminina;

O corpo daquela que dança é a matéria artisticamente transformada a     partir de uma
diretriz estética, que, centrada no belo, visa criar o feminino sensual como objeto de
contemplação estética: A bailarina. O Feminino é, na dança do ventre, um valor
esteticamente produzido, através de um complexo aparato técnico-composto pelo
repertório de movimentos específicos dessa dança, a atitude cênica da bailarina, as
musicas, o figurino e a maquiagem -, que faz do corpo que dança um lugar privilegiado de
expressão e reconhecimento de um modo de ser socialmente construído como feminino.
(REIS; ALICE CASANOVA DOS, 2007, P. 40)



Tanto para estética como para apresentações, a dança do ventre também é usada apenas para

passar tempo, buscar saúde, já que, a dança em geral é considerada desde atividade física até

exercício físico (dependendo se com a prática programada da modalidade a mulher vise obter

rendimento), e de acordo com Marilia Camargo da silva, a dança também é uma forma de expressão

que contribui para o desenvolvimento de múltiplas capacidades do individuo (afetiva, cognitiva e

motora). Como apresentado em seu livro Danças Folclóricas Brasileiras, Maria Amália Corrêa

afirma que a dança promove melhora na memória com exercícios de memorizar uma seqüência de

movimentos ou uma coreografia; Domínio da capacidade de equilibrar-se em diversas posições,

consequentemente aumentando força muscular, e força nos reflexos; Promove socialização, além de

aumentar níveis de endorfina no corpo o que permite combater o stress e depressão, entre muitos

outros benefícios da dança no ser humano.

Mais á fundo nos benefícios físicos da dança do ventre, especificamente, segundo pesquisas

científicas nas áreas médicas, anotadas pelo Professor Hermógenes, constatam que a atuação dos

hormônios sobre as glândulas endócrinas, estimulando-as, pode conservar uma pessoa jovem,

retardando o envelhecimento. A limpeza intestinal é um tópico importante, pois o material intestinal

tende a lançar substâncias nocivas na corrente sanguínea, o que também contribui para o

envelhecimento.

A Dança do Ventre pode tanto estimular e equilibrar os hormônios femininos, auxiliar na cura

da insuficiência ovariana, quanto combater a prisão de ventre, pois como dito anteriormente,

trabalha o tônus das paredes abdominais e contribui com o peristaltismo voluntário. Tudo isso,

através das ondulações abdominais, camelo e serpente, combinados à respiração abdominal – o que

ensina a movimentar o diafragma, ativando o natural funcionamento dos órgãos da região do baixo-

ventre.

A dança do Ventre pode ativar a circulação sanguínea, principalmente na região genito-

urinária, Como também sob a força estática de movimentos como os tremidos, a circulação

sanguínea é ativada e percorre todo o organismo, chegando inclusive ao cérebro, onde se localizam

os neurotransmissores responsáveis pelo equilíbrio do humor. Embora a Dança do Ventre não

defina tanto a musculatura do corpo por não existir um trabalho direcionado exatamente para o

abdome (como por exemplo, aulas de localizada), seu exercício lhe confere elasticidade e

sustentabilidade, principalmente a essa região do abdômen (neste caso, as ondulações ventrais

fortalecem a região como também a definem).

A coluna é muito importante, pois é  o local onde encontra-se uma porção de nervos da medula

espinal, é importante no funcionamento fisiológico (órgãos e glândulas que estão a ela ligados

necessitam de elasticidade, flexibilidade e sustentabilidade). A Dança do Ventre trabalha nos



“cambrés”, o alongamento da coluna em movimentos ântero-posteriores e latero-laterais,

gradativamente, respeitando o estágio de desenvolvimento de cada aluna.

Segundo Lu Arruda, existem melhoras físicas em mulheres após o inicio da pratica da dança do

ventre que são apenas relatadas e que acaba sendo levadas como “benefícios físicos da dança do

ventre”, sem alguma confirmação cientifica, mais um fato pelo qual o presente artigo existe

objetivando provar o que a dança do ventre realmente pode proporcionar na saúde física da mulher

praticante e de qual relevância aparecem tais benefícios.

5. MATERIAL E MÉTODOS:

O estudo proposto é qualitativo (caráter exploratório e descritivo), onde foi desenhado um

questionário específico e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres Humanos –

CEPEH (Projeto aprovado com o numero 21022 em 23/09/11); Aplicou-se tal questionário

(direcionado á mulheres praticantes de dança do ventre) nas academias de dança: Ballet Thaís Lavos,

dança do ventre no centro cultural, dança do ventre no Cowntry Clube de Umuarama –UCC- e

alunas particulares atendidas no Ballet Thais Lavos e no UCC, da cidade de Umuarama- PR.

O contato com elas foi feito por telefone e e-mail. Meksebas(2002, p. 129) diz que o

pesquisador tendo delimitado seu tema de investigação, deve então localizar sujeitos significativos

que se proponham a narrar suas experiências dentro do tema proposto, de quase 50 mulheres

praticantes da dança do ventre em Umuarama, que tomei conhecimento, 35 se disponibilizaram para

responder o questionário; Essas mulheres tem um tempo de pratica da dança do ventre maior que três

meses o que as torna um publico significativo para o tema em questão, pois já houve a adaptação

(tanto física quanto psicológica) e a partir daí que podem surgir benefícios á saúde física.

Trata-se de uma pesquisa de campo utilizando um questionário de 10 questões fechadas e

pessoais (em anexo), que foram imprimidos e aplicados uma única vez para cada dançarina por

Thaíse canoff, eu, autora do artigo, nos locais de pratica da dança do ventre nos horários das aulas (

no final ), no mês de Agosto de 2011 tabelando as respostas no programa Exel para gerar gráficos

que foram analisados e discutidos/descritos para descoberta dos resultados da pesquisa.

6. RESULTADOS:



Figura 1- PRIMEIRO CONTATO COM A DANÇA DO VENTRE

Analisando o gráfico numero um, sobre o primeiro contato das praticantes entrevistadas com a

dança do ventre, observa-se que a maioria das mulheres (45,7%)  tiveram conhecimento dessa

modalidade de dança assistindo na TV, 13 delas (37,1%) conheceram a dança do ventre em alguma

academia e apenas três mulheres (8,5%) assistiram ao vivo e mais três delas, tiveram conhecimento

da dança do ventre pela internet.

Figura 2- TEMPO DE PRÁTICA DA DANÇA DO VENTRE

Analisando o gráfico numero dois, observa-se grande variação do tempo de prática da dança

do ventre, sendo que a maioria (28,5% das mulheres), praticam a dança do ventre há um tempo de

três a seis meses; Logo depois a segunda maioria (22,8% das mulheres) praticam de seis a 12



meses; Sete mulheres (20%), praticam há apenas três meses; Cinco (14,2%) praticam de 13 a 18

meses,  e mais cinco mulheres  praticam  a dança do ventre há mais de 18 meses.

Figura 3- FREQUENCIA DA PRATICA DA DANÇA DO VENTRE

SEMANALMENTE

Observando o terceiro gráfico, fica claro que 80% das mulheres praticam a dança do ventre em

duas vezes na semana e nenhuma (0%) pratica três vezes na semana; Os extremos de freqüência da

pratica da dança do ventre ficaram com menos respostas, tais como: Apenas um dia na semana

praticado por 8,5% das mulheres e em mais que três dias na semana, praticado por apenas 11,4%

delas.

Figura 4- O OBJETIVO DA MULHER COM A PRÁTICA DA DANÇA DO VENTRE



Percebe-se que nenhuma mulher iniciou a prática da dança do ventre por indicação médica,

enquanto 57,1% delas resolveram iniciar a prática por lazer (passar tempo).  Entre o restante, oito

(22,8%) das mulheres pretendem se tornar bailarinas profissionais ou professoras da modalidade,

cinco (14,2%) buscam obter melhoria no condicionamento físico e apenas duas (5,7%) buscam

estética e beleza.

Figura 5- A SENSAÇÃO DE MUDANÇA APÓS INICIO DA PRÁTICA DA DANÇA

DO

VENTRE

Com a analise do gráfico conclui-se que, segundo a opinião/percepção das praticantes, a maior

sensação de mudança, após o inicio da prática da dança do ventre, foi melhoria no condicionamento

físico, com 45,7% das respostas e logo depois houve um empate entre 27,5% de mulheres que

escolheram a questão ‘melhoria na saúde’ e, também 27,5% que responderam ‘melhoria da

estética’, enquanto apenas uma não respondeu.

Figura 6- O SIGNIFICADO DA DANÇA DO VENTRE PARA A PRATICANTE



Observa-se que a dança do ventre, de maneira geral, foi considerada por 54,2% das praticantes

como forma de expressar seus sentimentos. 34,2% das praticantes responderam que a DV

representa forma de integração coletiva. A minoria, uma praticante, respondeu que a dança do

ventre representa somente um tipo de exercício físico e três mulheres responderam nenhuma das

alternativas, contando que nenhuma respondeu a alternativa onde a dança do ventre representa uma

“forma de integração individual.”

Figura 7- A PERCEPÇÃO COM RELAÇÃO AOS FATORES ABAIXO DE ACORDO

COM PARTICIPAÇÃO NAS AULAS DE DANÇA DO VENTRE:



Analisando os gráficos obteve-se: Quanto a aprendizagem dos passos/ técnica: Grande maioria

(88,5%), respondeu que a aprendizagem dos passos e das técnicas melhorou muito e apenas 11,4%,

ou seja, quatro das praticantes, respondeu que melhorou pouco;

Quanto á postura: 71,4 % das praticantes responderam que a postura melhorou muito após a

pratica da dança do ventre e 28,5% respondeu que melhorou pouco;

Quanto o equilíbrio: 57,1% das mulheres perceberam que o equilíbrio melhorou muito após o

inicio da pratica da dança do ventre e 42,8%, responderam que melhorou pouco.

Quanto ao ritmo/musicalidade: 68,5% responderam que melhoraram muito após a participação

de aulas de dança do ventre e 31,4% respondeu que melhorou pouco.

Quanto a melhora no convívio social: Houve quase um empate entre melhorou muito e

melhorou pouco; 48,5% das praticantes responderam que melhorou muito e 51,4% que melhorou

pouco, e em relação a todos aspectos descritos acima, não houveram respostas negativas!

Figura 8- OS BENEFÍCIOS FÍSICOS COM A PRÁTICA DA DANÇA DO

VENTRE

Como mostra o gráfico, a grande maioria, 85,7%, responderam que sim, houve benefícios com

a prática da dança do ventre. Uma quantia pequena, de 11,4% respondeu que não perceberam

mudança e apenas 2,8% não soube responder. 0% responderam não haver benefícios.

Figura 9- BENEFÍCIOS OBTIDOS



Das 30 praticantes que responderam ter obtido benefício na pratica da dança do ventre, a

melhora mais presente foi na reeducação da postura, com 63,3% das respostas; Logo depois, veio a

melhora no desempenho respiratório e circulatório,com 16,6% das respostas; Apenas 10%

respondeu que houve diminuição de transtornos menstruais e mais 10% respondeu que o benefício

foi nada significante.

Figura 10- A AVALIAÇÃO PESSOAL DOS BENEFÍCIOS ALCANÇADOS COM A

DANÇA DO VENTRE



Observa-se que 77,1% das praticantes avaliam com ótimo os benefícios alcançados com a

prática da dança do ventre e 22,8% avaliam como bom. 0% avaliaram como regular ou ruim .

7. DISCUSSÃO:

No presente estudo, encontrou-se um publico bastante variado de praticantes da dança do

ventre, sendo que a freqüência de pratica da modalidade semanalmente mais encontrada foi de duas

vezes na semana, porém com freqüências de prática bastante variadas entre uma vez na semana e

mais que três vezes na semana e o tempo de prática mais encontrado foi de três a seis meses,

mostrando maior procura da modalidade ao passar do tempo.

Descobriu-se que a divulgação da dança do ventre ainda é escassa aqui no Paraná

(particularmente em Umuarama), bem como na maioria das vezes é citado em alguns sites e blogs

de dança do ventre disponíveis; Porém o conhecimento da dança do ventre pelas praticantes

entrevistadas, foi de maioria, por assistir na televisão, o que contradiz citações em paginas virtuais

como o site Central da dança do ventre que mostra a internet como maior meio de divulgação da

modalidade. Logo depois a segunda maioria das respostas foram que o primeiro contato da dança do

ventre foi em academias, apenas três conheceram a dança do ventre, pela primeira vez, ao vivo,

concluindo-se que a presença da dança do ventre em locais de prática de dança/ginástica

(academias) é boa e relevante porém apresentações ao vivo ainda não são tão divulgadas.

Mais além na pesquisa, descobriu-se que o maior motivo que levou a mulher á pratica da

dança do ventre foi para ter um passa tempo no dia-a-dia, escolhida como forma de lazer, talvez

para elevar auto-estima e estado de espírito, já que é considerada uma dança feminina. Porém, uma

pequena quantia buscou a dança do ventre porque há interesse em seguir com a modalidade para um

“profissionalismo”, ministrar aulas ou tornar-se bailarina; Outra minoria veio em busca de

condicionamento físico, o que, por ser um resultado quase insignificante, condiz com a realidade

que possivelmente acontece, onde uma pessoa geralmente não escolhe uma modalidade de dança

(no caso, do ventre) para aumento do condicionamento físico e sim programas completos de

exercícios físicos em academias como exercícios resistidos (de força, potência, flexibilidade) e

atividades aeróbias (caminhadas em esteira . . ) E pouquíssimas mulheres buscaram a estética ao

iniciar a pratica da dança do ventre. Porém, a percepção de mudança, em geral, após o inicio da

pratica da dança do ventre, foi parcialmente diferente do que as praticantes buscavam no inicio

dessa prática, como por exemplo, o condicionamento físico que não era foco principal da maioria

das praticantes quando buscaram a prática da dança do ventre e 45,7% concluíram que após a

prática da DV, houve melhora nesse aspecto;



Também foi concluído pelas praticantes entrevistadas que a dança do ventre é um meio de

melhorar a qualidade de vida das pessoas, a qualidade física e psíquica, confirmando o comentário

de Luciane Arruda, que existem melhoras físicas em mulheres após o inicio da pratica da dança do

ventre que são apenas relatadas e assim acabam sendo concluídas como “benefícios físicos da dança

do ventre”.

Criar o feminino sensual como objeto de contemplação estética: A bailarina. . . Composto

pelo repertório de movimentos específicos dessa dança, a atitude cênica da bailarina, as

musicas, o figurino e a maquiagem -, que faz do corpo que dança um lugar privilegiado de

expressão e reconhecimento de um modo de ser socialmente construído como feminino.

(REIS; ALICE CASANOVA DOS, 2007, P. 40)

Confirmou o resultado sobre estética que também não era a busca principal no inicio da pratica

da dança do ventre, porém 27,5% mulheres, após um período de pratica, alegaram que a estética

(fato da pessoa se sentir/enxergar mais bonita), melhorou.

Além da dança do ventre trazer benefícios físicos e psicológicos, no presente trabalho

concluiu-se que essa modalidade de dança também representa uma forma de expressar sentimentos,

que de acordo com Marilia Camargo da silva, a dança também é usada como uma forma de

expressão que contribui para desenvolver múltiplas capacidades do individuo (afetiva, cognitiva e

motora). A dança do ventre traz benefícios a saúde de praticantes dessa modalidade, e a maioria das

praticantes responderam que a dança do ventre representa, também, uma forma de expressar seus

sentimentos.

Observa-se um resultado totalmente positivo quanto á melhora dos fatores: Aprendizagem dos

passos/ técnica, postura, equilíbrio, ritmo/musicalidade e convívio social após o inicio da prática da

dança do ventre com uma escala de melhorou muito, melhorou pouco e não melhorou, 0% das

praticantes responderam que não houve melhoras e segundo todas praticantes entrevistadas, só

houve melhoras, que na maioria foram significantes, concluindo-se, mais uma vez, que a pratica da

dança do ventre trás benefícios á saúde física de mulheres praticantes, se assemelhando com a

literatura de Maria Amália Corrêa (em relação a dança, em geral).  Salvo que 11,4% das praticantes

entrevistadas alegaram não sentir benefício na saúde física após inicio da prática, o que não se

mostra uma quantidade significativa. Sugere-se o desenvolvimento de pesquisas parecidas com

essa, em diferentes regiões e com publico maior de praticantes para existir mais resultados

concretos.



Um fato não esperado foi que 0% das praticantes entrevistadas concordaram que a dança do

ventre trouxe redução da prisão do ventre, já que segundo anotações do professor Hermógenes

movimentos e técnicas característicos da dança do ventre trabalha o tônus das paredes abdominais e

contribui com o peristaltismo voluntário.

O que já se sabia era uma melhora na postura e foi confirmado, de maneira significante que

houve essa melhora nas praticantes entrevistadas; Segundo as mesmas, também foi concluído que o

desempenho respiratório e circulatório sofreu benefícios, e houve menor transtorno menstrual,

porém não de maneira significante (apenas dez por cento das praticantes confirmaram esse fato.)

De maneira geral, a avaliação das mulheres praticantes entrevistadas quanto aos benefícios

alcançados pela pratica da dança do ventre foi ótima (com 77,1% das respostas) e boa, com apenas

22,8% do publico entrevistado, sem avaliação para “regular” e “ruim”, concluindo-se a presença de

benefícios com a prática da dança do ventre.

8. CONCLUSÃO:

Concluindo, a dança do ventre se mostrou não apenas como um exercício, mas também como

uma forma de expressar sentimentos, que consequentemente, trás benefícios para a saúde física das

mulheres praticantes, que na maioria, buscaram essa pratica por lazer e passa tempo e obtiveram

benefícios além do que se buscou, como, principalmente, a melhora no condicionamento físico e

reeducação da postura.

Ao contrario do que se poderia supor, não houve respostas que comprovem a redução da prisão

de ventre com a prática dessa modalidade de dança, que talvez tenha sido o resultado menos

esperado.  Outro ponto a destacar é que, quanto a percepção das praticantes entrevistadas em

relação aos fatores: Postura, equilíbrio, aprendizagem dos passos/técnica, ritmo/musicalidade e

convívio social, houve apenas melhoras e benefícios, o que mais uma vez, faz-se concluir que a

dança do ventre de fato, trás benefícios a saúde(física) de quem a pratica.

Por fim, levando em consideração a avaliação pessoal das praticantes quanto aos benefícios

alcançados com a prática da dança do ventre, eles foram considerados, por uma minoria (22,8%)

como bons, e pela maioria(77,1%), como ótimos!

Espera-se que o presente trabalho tenha contribuído para futuras pesquisas sobre tudo  que se

atrela á dança do ventre (tanto a temas na parte física, psicológica quanto culturais) e surjam novos

caminhos e vontades de desvendar os segredos que essa arte milenar ainda esconde desde seu

surgimento até os dias atuais.
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10. ANEXO:

QUESTIONARIO:

Idade: _____ Escola de danca:_______________

1- Qual foi seu primeiro contato com a dança do ventre?

A- Assisti apresentação ao vivo (  )

B- Foi em uma academia (  )

C- Assisti na TV (  )

D- Pela internet (  )

E- Não respondeu (  )

2- Há quanto tempo você pratica a dança do ventre?

A- Há três meses  (  )

B- De três a seis meses (  )

C- De seis a 12 meses ( )

D- De 13 a 18 meses (  )

E- Há mais de 18 meses (  )

3- Quantas vezes na semana você pratica a dança do ventre?

A- uma(  )

B- duas(  )

C- três (  )

D- mais que três(  )

4- O que você busca na pratica da dança do ventre?

A- Lazer(passar tempo) (  )



B- Se tornar bailarina profissional e\ou professora da modalidade  (  )

C- Estética (  )

D- Condicionamento físico (  )

E- Indicação médica (  )

5- Sobre a sensação de mudança após o inicio da pratica da dança do ventre:

A- Melhoria na saúde (  )

B- Melhoria da estética  (  )

C- Melhoria do condicionamento físico (  )

D- Não respondeu (  )

6- quanto á dança do ventre, de maneira geral, para você, o que ela representa?

A- Forma de integração individual (  )

B- forma de integração coletiva (  )

C- Representa somente um tipo de exercício físico (  )

D- Forma de expressar seus sentimentos (  )

E- Nenhuma das alternativas acima (  )

7- Aponte a sua percepção com relação aos fatores abaixo de acordo com sua
participação nas aulas de dança do ventre:

A- Aprendizagem dos passos/técnica

(  ) melhorou muito    (  ) melhorou  pouco    (  ) não melhorou

B- Postura

(  ) melhorou muito    (  ) melhorou  pouco    (  ) não melhorou

C- Equilíbrio

(  ) melhorou muito    (  ) melhorou  pouco    (  ) não melhorou

D- ritmo/musicalidade

(  ) melhorou muito    (  ) melhorou  pouco    (  ) não melhorou



E- Convívio social

(  ) melhorou muito    (  ) melhorou  pouco    (  ) não melhorou

8-Com a pratica da danca do ventre você obteve beneficio na saúde física?

A- Sim(  )

B- Não(  )

C- Não percebi mudança (  )

D- Não sei (  )

9- Se sim, qual?

A- Melhora no desempenho respiratório e circulatório (  )

B- Reeducação de postura; (  )

C- Menores transtornos menstruais (cólicas) (  )

D- Redução da prisão de ventre (  )

E- Nada significante. ( )

10- Como você avalia os benefícios alcançados com a pratica da dança do ventre?

A- Ótimo (  )

B- Bom (  )

C- Regular (  )

D- ruim (  )


