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RESUMO 

 
Nessa pesquisa analisou-se a percepção da imagem corporal, a satisfação/insatisfação 
corporal de mulheres praticantes e não praticantes de dança do ventre, e o efeito da 
dança na percepção corporal de dançarinas. Trata-se de um estudo quanti-qualitativo, 
descritivo de campo e bibliográfico realizado entre mulheres que praticam dança do 
ventre e mulheres que não praticam nenhum tipo de dança. Foram selecionadas 60 
mulheres  com  idade  entre  18  a  45  anos,  que  foram  divididas  em  dois  grupos, 
praticantes da dança do ventre e não praticantes de dança.  A coleta de dados foi 
realizada  na  Universidade  Federal  de  Goiás  -  Campus  Jatobá,  lojas  do  centro  e 
academias de Jataí e em academias de Goiânia. Foi aplicado o questionário BSQ-34 
que mede o grau de preocupação com a forma do corpo a 60 mulheres e destas 10 
dançarinas  responderam  o  questionário  semiestruturado.  A análise  estatística  dos 
resultados do BSQ realizou através do software SPSS 15.0 para Windows. A análise 
qualitativa por meio da análise de conteúdo, com ajuda do software Atlas ti.  Para 
comparação  dos  dados  foram  aplicados  testes  do  qui-quadrado.  Os  resultados 
encontrados mostram que a maioria das participantes está satisfeita e não apresenta 
preocupação com a imagem corporal. O teste do qui-quadrado mostrou ainda que 
houve associação estatisticamente significativa entre a prática da dança do ventre e a 
insatisfação corporal encontrada. Os resultados da análise qualitativa mostraram que 
a  prática  da  dança  do  ventre  traz  inúmeros  benefícios  e  melhora  na  percepção 
corporal para as praticantes. Conclui-se que a dança do ventre, tem benefícios em 
vários  aspectos  para  suas  praticantes  no  que  se  refere  à  imagem e  a  percepção 
corporal, enfatizando a feminilidade da mulher, sua autoestima, e maior satisfação 
corporal.
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