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Percepção e insatisfação corporal de bailarinas não profissionais 
Perception and body dissatisfaction of non-professional dancers 
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RESUMO 
O objetivo do estudo foi analisar a percepção e insatisfação corporal de praticantes de balé clássico, 
adolescentes e não profissionais. Participaram do estudo 68 bailarinas de 10 a 12 anos. Foram 
coletadas informações demográficas (idade, tempo de prática e frequência semanal), antropométricas 
(massa corporal e estatura) e imagem corporal (perceptiva e atitudinal). A grande maioria, 91.2%, foi 
considerada livre de insatisfação, porém, 67.6% dessas apresentaram distorção da imagem de seu 
corpo. Bailarinas com maior massa corporal e IMC apresentaram significativamente maior insatisfação 
e distorção (p < .05). Através da regressão múltipla, o IMC foi a única variável significativa de predição 
da distorção. Concluiu-se que as bailarinas adolescentes apresentaram baixa frequência de insatisfação 
corporal, no entanto, grande parte apresentou distorção da própria imagem, sendo esta influenciada 
principalmente pelo IMC. 
Palavras-chave: adolescentes, imagem corporal, dança, autopercepção 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
The aim of this study was to analyze the perception and body dissatisfaction of non-professional classic 
ballet practitioners. Sixty eight ballet dancers between 10 and 12 years were evaluated. We collected 
demographic data (age, practice time and weekly), anthropometric (weight and height) and body 
image (perceptual and attitudinal). The vast majority, 91.2%, was considered free of dissatisfaction, 
but 67.6% of these had a distorted body image. Dancers with higher mass index and BMI had 
significantly (p < .05) greater body dissatisfaction and distortion. Through multiple regression, the 
variable that best predicts the body distortion was BMI. Adolescent dancers showed low frequency of 
body dissatisfaction; however, the majority of the sample presented a distorted self-image, which was 
mainly influenced by BMI. 
Keywords: adolescents, body image, dance, self-perception 
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A preocupação com o corpo e com a apa-
rência física é considerado um comportamento 
normativo, não somente, mas principalmente, 
para as mulheres, em constante busca por um 
ideal corporal magro (Alves, Pinto, Alves, Mo-
ta, & Leirós, 2009; Feathertone, 2011). 

Segundo McCabe e Ricciardelli (2004) exis-
te uma tendência por parte dos adolescentes, a 
desenvolverem sentimentos de inferioridade e 
desajuste com relação ao seu corpo, estando 
relacionado à busca pela prática de exercícios 
físicos, como a finalidade de melhoria da satis-
fação com a aparência e estética corporal, fato 
importante a ser considerado devido à maior 
prevalência de transtornos alimentares na ado-
lescência (entre 12 e 17 anos), período de rápi-
das e importantes mudanças físicas, sociais e 
emocionais. 

Para LePage e Crowther (2010), o ambiente 
esportivo pode ser um meio ampliador de 
pressões socioculturais motivados pelo ideal de 
corpo magro, principalmente aqueles que pre-
conizam o baixo peso corporal e supervalori-
zam a estética – utilizando-a como critério para 
a obtenção de bons resultados em competições 
– têm sido indicados como os de maior preva-
lência de insatisfação corporal. 

A insatisfação corporal é um dos compo-
nentes da dimensão atitudinal da imagem cor-
poral, e pode ser definida como a avaliação 
negativa do próprio corpo (Cash & Pruzinsky, 
2002), ao passo que a distorção da imagem 
corporal, aspecto perceptivo da imagem corpo-
ral, é definida como a inacurácia no julgamento 
do tamanho e da forma do corpo (Gardner & 
Brown, 2010). Estudos demonstram que o 
padrão de corpo exigido pelo balé clássico pode 
influenciar negativamente a imagem corporal, 
tanto na dimensão perceptiva quanto atitu-
dinal, e que as classes de balé parecem encora-
jar a magreza além de limites normais, poden-
do desencadear transtornos alimentares (Haas, 
Garcia, & Bertoletti, 2010; Ribeiro & Veiga, 
2010). 

Segundo Saikali, Soubhia, Scalfaro e Cordás 
(2004), indivíduos insatisfeitos com a imagem 
corporal frequentemente adotam comporta-

mentos e práticas alimentares inadequadas de 
controle de peso em busca de um corpo ideal, 
como realização de atividade física em excesso, 
uso de diuréticos e laxantes, e autoindução de 
vômitos. 

Na literatura pesquisada, sobre a imagem 
corporal em bailarinas, foi observada uma 
preocupação com a avaliação de atletas de elite 
adultos, dada a característica de cobrança de 
modelo corporal magro exercida no cotidiano 
do balé clássico. Torna-se importante a inves-
tigação da imagem corporal de bailarinas não 
profissionais, em especial, de adolescentes, 
dado o maior risco de desenvolvimento de 
transtornos alimentares nessa fase da vida 
(McCabe & Ricciardelli, 2004). Desta maneira, 
este estudo teve como objetivos: a) Avaliar a 
percepção e insatisfação corporal de praticantes 
de balé clássico adolescentes não profissionais; 
b) Associar as variáveis percepção e insatisfa-
ção corporal com variáveis antropométricas e 
tempo de prática; c) Comparar grupos (com e 
sem distorção da imagem corporal) quanto a 
insatisfação com o corpo; d) Comparar grupos 
(baixo e alto tempo de prática) quanto a per-
cepção e insatisfação corporal; e) Identificar as 
variáveis preditoras de distorção da imagem 
corporal. 

 
MÉTODO 

Este estudo caracteriza-se como do tipo 
epidemiológico, transversal, correlacional e 
comparativo (Thomas, Nelson, & Silverman, 
2007), com uma amostra de bailarinas ado-
lescente de 10 a 12 anos de idade. O estudo 
respeita as normas de pesquisa com seres 
humanos, foi submetido e aprovado (Parecer 
n°. 272/2010) pelo Comitê de Ética para Pes-
quisa em Seres Humanos da Universidade Fe-
deral de Juiz de Fora. 

 
Amostra 

A amostra deste estudo foi composta por 68 
adolescentes do sexo feminino, praticantes de 
balé clássico, de 10 a 12 anos de idade, de qua-
tro escolas de dança da cidade de Juiz de Fora. 
Somente foram incluídas aquelas que esti-
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vessem regularmente ativas na modalidade por 
no mínimo de um ano e com uma frequência 
mínima semanal de duas vezes. Todas as parti-
cipantes desejaram participar da pesquisa e 
obtiveram a autorização dos responsáveis. 

 
Instrumentos e Procedimentos 

Inicialmente, o pesquisador contatou pes-
soalmente quatro escolas de dança de Juiz de 
Fora a fim de que a proposta de estudo fosse 
apresentada. Foram definidos os melhores ho-
rários para a coleta de dados de acordo com os 
horários das turmas. No segundo momento, o 
pesquisador visitou as escolas nos horários 
determinados, e foi realizada a explicação dos 
procedimentos para a pesquisa. A terceira 
visita foi realizada para a coleta de dados. 

Foram coletados dados demográficos (ida-
de, tempo de prática e frequência semanal). Os 
dados antropométricos de massa corporal e a 
estatura foram realizados seguindo procedi-
mentos padronizados (Gordon, Chumlea, & 
Roche, 1991) por um único avaliador. Para 
avaliação do estado nutricional primário, foi 
utilizado o índice de massa corporal (IMC), 
dado pelo peso (quilogramas) dividido pela 
estatura2

Para avaliação da percepção corporal, foi 
utilizada a escala de silhuetas desenvolvida e 
validada para a população brasileira (7 a 12 
anos) por Kakeshita, Silva, Zanatta e Almeida 
(2009). A escala foi apresentada individual-
mente às participantes e perguntado: “Qual 
figura representa o seu corpo atual?” e “Qual 
figura representa o corpo que você gostaria de 
ter?”. A distorção da imagem corporal é calcu-
lada subtraindo-se o IMC da figura escolhida 
como corpo atual pelo IMC aferido. Foi ado-
tado o valor de limiar absoluto de ± .85 kg/m

 (metros). Da mesma forma, os traba-
lhos sobre medidas de percepção e insatisfação 
com a imagem corporal têm utilizado o IMC 
como indicador do estado nutricional ao asso-
ciá-los como fatores determinantes das condu-
tas relativas ao peso corporal (Haas et al., 
2010; Ribeiro & Veiga, 2010). 

2

Para a insatisfação e as preocupações com a 
forma do corpo foi utilizado o Body Shape 
Questionnaire (BSQ), validado para a popula-
ção brasileira de adolescentes por Conti, Cor-
dás e Latorre (2009). Pontuação abaixo de 80 
indica ausência de insatisfação; entre 80 e 110, 
insatisfação leve; entre 110 e 140, insatisfação 
moderada; e pontuação igual ou acima de 140 
indica grave insatisfação corporal. 

, 
para classificação de distorção da imagem cor-
poral (Kakeshita et al., 2009). 

 
Análise Estatística 

Todas as análises estatísticas foram realiza-
das no software Statistica 8.0. Foi realizada 
análise descritiva dos dados demográficos 
(idade e tempo de prática) e antropométricos 
(massa corporal, estatura e IMC) com medida 
de tendência central (média) e de dispersão 
(desvio padrão, mínimo e máximo). 

As variáveis nominais e ordinais foram 
trabalhadas de forma dicotômica ou em grupo: 
Percepção corporal (com distorção; e sem dis-
torção), insatisfação corporal (livre de insatis-
fação; leve insatisfação; moderada insatisfação; 
e grave insatisfação), tempo de prática (baixo – 
abaixo da média; e alto – acima da média). 

Foi aplicado teste de normalidade (Kolmo-
gorov-Smirnov) para análise das características 
dos dados. Para a associação das variáveis foi 
utilizado o teste de Spearman Rank e para 
comparações o teste U de Mann-Whitney. A 
associação entre o desfecho (distorção da ima-
gem corporal) e as variáveis independentes foi 
analisada por meio de análise de regressão lo-
gística (múltipla). Para todas as análises esta-
tísticas foi adotado o nível de significância de 
5% (p < .05 ou IC 95%). 

 
RESULTADOS 

A análise descritiva das variáveis da amostra 
está resumida na Tabela 1.  

Das meninas analisadas no estudo, 91.2% 
foram classificadas como livre de insatisfação 
com a imagem corporal e apenas 8.8% apre-
senta algum tipo de insatisfação. Dessas, 4.4% 
com leve insatisfação, 4.4% com moderada 
insatisfação e nenhuma com grave insatisfação. 
Quanto à percepção da imagem corporal, foram
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Tabela 1 
Análise descritiva dos dados demográficos (idade e tempo de prática) e antropométricos (massa corporal, estatura e IMC) 

Variáveis n M ± DP Min Max 

Idade (anos) 68 10.78 ± .88 10.00 12.00 

Tempo de prática (anos) 68 4.05 ± 2.63 1.00 9.00 

Massa Corporal (kg) 68 38.74 ± 11.86 24.40 99.30 

Estatura (m) 68 1.48 ± .09 1.27 1.77 

IMC (kg/m2 68 ) 17.32 ± 3.21 13.15 31.69 

Nota. n – frequência absoluta ; IMC – índice de massa corporal; m – metro; kg – quilograma. 

 
 
encontradas 67.6% (n = 46) com distorção da 
imagem corporal e 32.4% (n = 22) sem dis-
torção. 

A variável massa corporal e IMC foram 
associadas significativamente com a percepção 
corporal (rho = .27 e rho  = .35) e insatisfação 
corporal (rho = .34 e rho = .39). O tempo de 
prática de balé clássico não teve associação 
com nenhuma das variáveis analisadas. 

A comparação entre os grupos com e sem 
distorção da imagem corporal quanto a insatis-
fação corporal não demonstrou diferença esta-
tisticamente significativa (p = .41), assim co-
mo a comparação entre os grupos quanto ao 
tempo de prática (baixo tempo – 1 a 3 anos; e 
alto tempo – 4 a 9 anos), para percepção corpo-
ral (p = .28) e insatisfação corporal (p = .45). 

Na tentativa de verificar qual variável me-
lhor prediz a distorção da imagem corporal foi 
realizada uma análise de regressão múltipla a 
partir das variáveis do estudo (IMC, massa 
corporal, insatisfação corporal, e tempo de 
prática). Os resultados dessa análise aponta-
ram o IMC como a única variável explicativa, 
F(73, 46) = 17.68, p = .00008, r2

 
 = .21. 

DISCUSSÃO 
A partir dos resultados encontrados nesta 

pesquisa, podemos considerar que a amostra 
em questão apresentou alta frequência de 
distorção da imagem corporal, com 67.6% das 
bailarinas adolescentes demonstrando inacurá-
cia de julgamento do tamanho e da forma de 
seu corpo, embora a frequência de insatisfação 
corporal encontrada (8.8%) tenha sido baixa. 

Em estudo com amostra de adolescentes, 
Branco, Hilário e Cintra (2006) encontraram 
que 43.6% das meninas eutróficas se identifica-
ram com algum excesso de peso. Analisando 
adolescentes espanhóis, Cuadrado, Carbajal e 
Moreiras (2000) encontraram que 27% das 
meninas eutróficas relataram-se com sobre-
peso. 

Ribeiro e Veiga (2010) avaliaram a imagem 
corporal de adultos representantes da elite do 
balé brasileiro, encontrando 50.8% da amostra 
com desejo de redução da silhueta corporal e 
ainda uma razão de chance de 2.71 vezes maior 
de apresentarem comportamentos de risco para 
o desenvolvimento de transtorno alimentar em 
indivíduos que desejavam uma silhueta menor 
que a usual. Corroborando com esses achados, 
Haas et al. (2010), em estudo com bailarinas 
adultas profissionais de balé clássico e dança 
jazz, encontraram insatisfação corporal em 
cerca de 40% e 56.2% das participantes, respe-
tivamente. 

Tendo em vista que, contrariamente ao 
nosso estudo, as pesquisas citadas utilizaram 
amostras de bailarinas profissionais, acreditá-
vamos que a baixa frequência de insatisfação 
encontrada poderia estar associada ao nível de 
envolvimento das meninas com a prática do 
balé. Entretanto, não foram encontradas rela-
ções entre o tempo de prática e a insatisfação e 
percepção corporal. Dessa maneira, apesar da 
média do tempo de prática ter sido conside-
rável (cerca de 4 anos), esse tempo não foi 
suficiente para desencadear uma insatisfação 
com o corpo quando comparadas a bailarinas
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profissionais. 
Nossos achados são semelhantes à de 

outras pesquisas quando da associação da mas-
sa corporal e IMC com a percepção (Branco et 
al., 2006; Kakeshita et al., 2009) e insatisfação 
corporal (Branco et al., 2006; Petroski, Pele-
grini, & Glaner, 2009), indicando que indiví-
duos em estado nutricional inadequado, ou 
mesmo aquelas com maiores massa corporal e 
IMC apresentavam maior distorção e insatis-
fação com o seu corpo. 

Apesar da associação da percepção com a 
massa corporal e com o IMC, a distorção da 
imagem do corpo, neste estudo, teve como úni-
ca variável explicativa o estado nutricional pri-
mário elevado. Ou seja, bailarinas com maiores 
IMC apresentaram maior distorção, indepen-
dentemente de outras variáveis de estudo 
como insatisfação corporal e tempo de prática.  

Algumas limitações deste estudo devem ser 
apontadas, principalmente no que concerne ao 
instrumento utilizado para avaliar a percepção 
da imagem corporal. Gardner e Brown (2010) 
compararam a avaliação da percepção através 
da escala de silhuetas e da metodologia de 
vídeo distorção. Os autores concluíram que a 
escala de silhuetas apresentava superestimativa 
comparada a vídeo distorção, o que pode expli-
car em parte a expressiva distorção da imagem 
corporal encontrada em nossa amostra.  

Entretanto, não é de nosso conhecimento, 
uma alternativa metodológica de vídeo distor-
ção validada para amostra de adolescente brasi-
leira. Portanto, a escala de silhueta é conside-
rada, no momento, o método mais adequado 
para a avaliação da percepção da imagem cor-
poral dessa amostra (Kakeshita et al., 2009).  

Outro ponto importante diz respeito à sele-
ção da variável tempo de prática, que não obte-
ve associação com a percepção e insatisfação 
corporal. Não é possível afirmar que a mesma, 
necessariamente, expresse a internalização do 
ideal corporal preconizado pelo balé clássico. 
Acreditamos que o fato da amostra ser 
composta por bailarinas não profissionais pode 
ter contribuído para este achado. Assim, novos 
estudos ainda são necessários na tentativa de 

explicar e avaliar outras possíveis relações, 
como: nível de envolvimento técnico, parti-
cipação em competições, metodologia aplicada 
nas aulas e influência exercida pelos pais e 
professores. 

 
CONCLUSÕES 

A partir dos resultados deste estudo, pode-
mos concluir que as bailarinas apresentaram 
uma baixa frequência de insatisfação corporal, 
porém, a maior parte da amostra, apresentou 
uma distorção com sua imagem corporal. A 
insatisfação corporal não difere entre grupos 
com e sem distorção da imagem corporal, e in-
divíduos com baixo e alto tempo de prática de 
balé clássico não apresentam diferenças signifi-
cativas quanto à percepção e insatisfação. 

A insatisfação e a distorção corporal asso-
ciaram-se com variáveis antropométricas, no 
entanto, o IMC, neste estudo, foi a variável que 
melhor prediz a inacurácia no julgamento do 
tamanho e da forma do corpo. 

São necessárias investigações futuras com-
parando bailarinas profissionais e não profis-
sionais, assim como outros estudos envol-
vendo adolescentes praticantes de diversas mo-
dalidades esportivas, a fim de analisar a in-
fluência de outras variáveis sobre a insatisfação 
e distorção corporal. 
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