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RESUMO 

 

A atividade física regular age prevenindo e controlando as doenças cardiovasculares, 

influenciando beneficamente nos seus fatores de risco, por sua vez a dança praticada nas 

academias de ginástica alia diversão com a busca do bem-estar. O objetivo deste 

trabalho foi avaliar os benefícios físicos, psicológicos e sociais ocasionados pela dança 

de academia e de que forma eles influenciam na qualidade de vida de suas praticantes. 

Primeiramente, foram estudados os benefícios da atividade física e qualidade de vida e, 

em seguida, foi abordado um pouco da dança, sua importância e relações históricas com 

a ginástica e as academias de ginástica. A metodologia de pesquisa utilizada adotou o 

estudo de caso como abordagem investigativa e o questionário aberto para coletar os 

dados de 30 mulheres praticantes de dança de academia em três academias em Vila 

Velha/ES. Os dados foram analisados a partir da análise de conteúdo (BARDIN, 2009). 

Os resultados encontrados foram a melhora na capacidade física, nos fatores de risco 

relacionados às doenças cardiovasculares e de resistência à insulina, perda de peso e 

emagrecimento, além da manutenção da saúde, quando falamos em benefícios físicos. 

No campo psicológico, destaca-se a melhora do bem-estar subjetivo, da autoestima e 

autoimagem, das competências cognitivas, além de ajudar no cuidado e prevenção de 

doenças mentais/ psicológicas. Já no campo social foi constatado que há um aumento no 

ciclo de amizades e convívio social, melhora no relacionamento interpessoal, além da 

motivação para frequência e permanência nas aulas. Tais resultados confirmam a 

hipótese de que a dança de academia traz inúmeros benefícios aos seus praticantes pois, 

os dados encontrados na pesquisa de campo, corroboram com o que é apontado na 

literatura recente sobre o tema.  

 

Palavras chaves: Dança. Dança de academia. Benefícios físicos da atividade física. 

Benefícios psicológicos da atividade física. Benefícios sociais da atividade física. 

Qualidade de vida. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The regular physical activity acts preventing and controlling the heart diseases, 

influencing beneficially in his risk factors, for his time the dance practiced in the 

academy allies amusement with the search of the well-being. The objective of this work 

valued the physical, psychological and social benefits caused by the dance of academy 

and of which it forms they influence in the capacity of life of his apprentices. Firstly, 

there was studied the benefits of the physical activity and quality of life and, next, it was 

boarded a little of the dance, his importance and historical relations with the gymnastics 

and the gyms. The methodology of used inquiry adopted the case study as approach 

investigative and the questionnaire opened to collect the data of 30 practicing women of 

dance of academy in three academies in Vila Velha/ES. The data were analysed from 

the analysis of content (BARDIN, 2009). The considered results went to improvement 

in the physical capacity, in the factors of risk made a list to the heart diseases and of 

resistance to the insulin, loss of weight and slimming, besides the maintenance of the 

health, when we speak for physical benefits. In the psychological field, there stands out 

the improvement of the subjective well-being, of the self-esteem and self-image, of the 

cognitive competences, besides helping in the care and prevention of mental diseases / 

psychological. Already in the social field it was noted that there is an increase of the 

cycle of friendships and social familiarity, it improves in the interpersonal relationship, 

besides the motivation for frequency and permanence in the classrooms. Such results 

confirm the hypothesis of which the academy dance brings countless benefits to his 

apprentices since, the data found in the field work, corroborate with what is pointed in 

the recent literature on the subject. 

 

Keyword: Dance. Academy dance. Physical benefits of the physical activity. 

Psychological benefits of the physical activity. Social benefits of the physical activity. 

Life quality. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

De acordo com a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte: “A saúde e a 

qualidade de vida do homem podem ser preservadas e aprimoradas pela prática regular 

de atividade física” (SBME, 1999). A atividade física regular age prevenindo e 

controlando as doenças cardiovasculares, influenciando beneficamente nos seus fatores 

de risco, como por exemplo, na melhora do perfil lipídico em longo prazo, no controle 

do diabetes melitus, na intolerância à glicose e resistência à insulina, na manutenção da 

perda de peso, além de combater fatores psicossociais relacionados às doenças 

cardiovasculares. (RIQUE et al., 2002). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), com objetivo de promoção à saúde e 

prevenção de doenças, em adultos com idades entre 18 e 64 anos, recomenda que, 

semanalmente, se faça, no mínimo, 150 minutos de atividade física aeróbica de 

intensidade moderada, ou, no mínimo, 75 minutos de atividade física aeróbica de 

intensidade vigorosa, ou a combinação de ambos, que pode ser realizada por pelo menos 

10 minutos, divididos durante a semana além da realização de atividades de força 

muscular, podendo ser de intensidades moderada e vigorosa, por pelo menos duas vezes 

por semana (OMS, 2010). 

 Diante desse contexto, Saba (2001) apud Tahara et al. (2008), salienta que as 

academias de ginástica aparecem como alternativa para o público urbano que adota a 

opção de aderir a prática de atividade física, com o objetivo de melhorar o bem-estar 

geral. 

 Marinho e Guglielmo (1997) apud Tahara et al. (2008), sugerem que o público 

que procura as academias de ginástica possui objetivos diversos, que vão da estética 

corporal à reparação de complicações físicas. 

 Para Biddle (1992) apud Tahara et al. (2008), o público adulto opta por fatores 

ligados ao divertimento, ao bem-estar, à manutenção do peso corporal, à flexibilidade e 

à redução do estresse na hora de aderir à prática de atividade física. 

 Aliando a diversão com a busca do bem-estar, a dança praticada nas academias 

de ginástica é uma opção para muitas pessoas, principalmente, mulheres de diferentes 

faixas etárias, pois essa modalidade proporciona inúmeros benefícios, tanto físicos, 

quanto psíquicos e sociais, tornando a atividade física, prazerosa e eficiente em relação 

aos objetivos para adotar um estilo de vida ativo. Além do mais, a dança contempla 

todos os grupamentos musculares em uma única coreografia, o que a torna um exercício 
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físico completo, diferentemente de outras modalidades, por exemplo, a musculação, que 

trabalha determinados músculos separadamente.  

 A partir desse contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar os benefícios 

ocasionados pela dança de academia, seja no campo físico, psicológico ou social, e de 

que forma eles influenciam na qualidade de vida de suas praticantes. Tal objetivo foi 

baseado na hipótese que de fato a prática da dança de academia influencia 

positivamente, pois os dados da OMS e de outros órgãos institucionais, além de 

pesquisas acadêmicas, indicam que a atividade física ocasiona esses efeitos benéficos.  

 Nesse sentido, esse trabalho foi organizado tratando primeiramente dos 

benefícios da atividade física e qualidade de vida e, em seguida, foi abordado um pouco 

da dança, sua importância e relações históricas com a ginástica e as academias de 

ginástica. Explicitamos no item quatro a metodologia de pesquisa utilizada que adotou o 

estudo de caso como abordagem investigativa e o questionário aberto para coletar os 

dados de mulheres praticantes de dança de academia em três academias em Vila 

Velha/ES. Posteriormente, apresentamos os dados tabulados e analisados a partir da 

análise de conteúdo (BARDIN, 2009). Os resultados confirmam a hipótese de que a 

dança de academia traz inúmeros benefícios aos seus praticantes pois, os dados 

encontrados na pesquisa de campo, corroboram com o que é apontado na literatura 

recente sobre o tema. 

 

2. BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE FÍSICA E QUALIDADE DE VIDA 

 

 Atualmente, os achados científicos afirmam, como no caso do American College 

of Sports Medicine (1998) que quanto maior a prática de alguma atividade física, 

menores são as limitações que o praticante possui, como por exemplo, as doenças 

cardiovasculares e a diminuição da capacidade funcional ocasionadas pelo 

sedentarismo. 

De acordo com Tofler (1996) a atividade física acarreta vários benefícios a quem 

pratica, incluindo desde a melhora do perfil lipídico, da qualidade de vida, até a 

autoestima.  

Segundo Castellanos (1997) o termo qualidade de vida está relacionado ao 

modo, às condições e aos estilos de vida. A área médica utiliza este termo, do ponto de 

vista clínico, com a expressão qualidade de vida em saúde, como intervenções técnicas 
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que buscam melhorias nas condições de vida das pessoas com situações de lesões, 

sejam físicas ou biológicas (HUBERT, 1997 apud MINAYO, 2000, p. 8).  

A qualidade de vida em saúde tem como ponto central a aptidão de viver com 

ausência de patologias ou de combater os malefícios causados pela condição de 

morbidade (MINAYO et. al., 2000 Apud SILVA, 2010, p.116). 

A partir desse contexto, surge o conceito de bem-estar subjetivo, um importante 

indicador de qualidade de vida que surgiu a partir dos anos de 1950, e segundo Siqueira 

e Padovam (2008) engloba a satisfação com a vida e felicidade formando componentes 

que integram o conceito de qualidade de vida. 

O bem estar subjetivo é baseado na compreensão das avaliações individuais que 

as pessoas fazem de suas vidas, que incluem satisfações de uma maneira geral 

juntamente com outros campos como o da saúde (DIENER, SUH & OISHI, 1997, apud 

SIQUEIRA e PADOVAM, 2008, p. 202). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), “[...] a saúde é um 

estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença 

ou enfermidade”. 

O termo bem-estar utilizado na definição de saúde pela OMS está relacionado 

com a ideia subjetiva de sentir-se bem, ou seja, não apresentar sofrimentos seja físico ou 

psicológico, patologias ou lesões que acarretam em prejuízos no desempenho pessoal ou 

social. Sendo assim, nas pessoas, o conceito de bem-estar apresenta uma condição de 

satisfação das necessidades, seja essa biológica e aí temos o bem-estar físico, seja 

psicológica onde temos o bem-estar mental, ou social onde aparece o bem-estar social 

(JUNIOR, 2004). 

Diante do exposto, muitos estudos apresentam os efeitos benéficos da atividade 

física correta e planejada na saúde do ser humano, seja no campo físico a partir de 

melhoras no perfil lipídico, do sistema cardiovascular, do funcionamento orgânico 

geral, além do combate a Diabetes e Síndrome Metabólica; seja no campo psicológico 

reduzindo os níveis de ansiedade, estresse e depressão, melhorando o humor; ou, no 

campo social melhorando o rendimento nas atividades diárias como o trabalho, por 

exemplo (BERGER e MACINMAN, 1993, apud SAMULSKI e NOCE, 2012, p. 6) 

 

 

 



 

4 

 

3. A DANÇA 

 

A dança é uma das manifestações artísticas mais antigas conhecidas e tem como 

característica a expressão corporal que transmite emoções, alegria e sentimento de 

liberdade. Guimarães (2003 apud GARCIA et. al, 2009) afirma que a dança é tida como 

uma manifestação naturalística e ritualística, ocasionando o total desenvolvimento do 

ser humano. 

De acordo com Silva & Mazo (2007), a dança é desenvolvida na forma espacial 

e temporal, onde a sensibilidade se mostra através do movimento corporal, explorando 

as linguagens sonoras, visuais e táteis. Podendo assim, afirmar que a dança além de ser 

atividade de expressão, é também, atividade física onde se explora o movimento do 

corpo e a expressão da alma. 

Gobbo (2005) confirma esse conceito e sinaliza que a dança é uma exibição 

artística, que pode ser encarada como modelo de comunicação que utiliza o respectivo 

corpo humano, demonstrando sentimentos emotivos, e incentivando a coordenação 

motora.  

Para Belo & Gaio (2007, p.130) “[...] as transformações apresentadas na dança, 

os variados gêneros, as maneiras e alternativas, incitam sua prática por uma grande 

quantidade de pessoas, oportunizando seu usufruto total dos benefícios oferecidos a 

qualquer praticante”.  

A dança amplifica a agilidade, o ritmo, a coordenação motora, a percepção 

espacial, estimula e lapida a musicalidade corporal de maneira astuciosa e genuína, 

facilitando o aumento na autoestima e o rompimento de resistências psicológicas, 

promove a convivência e acréscimo no catálogo de relações sociais, convertendo-se 

uma alternativa de lazer que propicia melhoria de patologias e afins (FLORES, 2002, 

p.8 apud GOBBO, 2005, p.1). 

 Através da dança, é possível aflorar sentimentos de revigoramento, aperfeiçoar 

potencialidades como a auto expressão, ademais, a dança também oferece aspectos 

lúdicos e prazerosos, não importando se com ou sem companhia, idade ou sexo. 

Segundo Okuma (1998), a dança tem a capacidade de aumentar o contato com outras 

pessoas, a inclusão e o encorajamento de parcerias e amizades, além de preencher o 

tempo ocioso, combatendo angústias e incertezas. Através da dança, se resgata 

memórias, e sentimentos trazidos pelos longevos desde à infância, propiciando alegria, 

o lúdico e o prazer (LEAL & HAAS, 2006).  
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Para Garcia et. al (2009), a dança, observada sob a ótica de atividade física, 

colabora na prevenção da solidão, ajudando na autonomia social, desenvolvendo a 

condição geral do praticante, e decrescendo a intolerância cultural determinada pela 

sociedade. 

 A dança apresenta a finalidade de laborar o corpo do ser humano de maneira 

harmoniosa, levando em consideração seus sentimentos, seus estados emotivos e 

fisiológicos, possibilitando um aperfeiçoamento das habilidades motoras, o 

autoconhecimento, e também aquisições de benefícios, incluindo cuidado e 

enfrentamento a quadros que provocam estresse; incitação à oxigenação do cérebro; 

aperfeiçoamento no desempenho das glândulas; fortalecimento do tecido motor passivo; 

melhora do desempenho cognitivo, da memória, da atenção; além de estimular a 

cooperação, a interação social, a melhora da autoestima, e o resgate da cultura 

(GUARAUDY, 1890 apud GOBBO e CARVALHO, 2005, p. 6). 

Belo & Gaio (2007) sugerem em seus estudos, a dança como uma alternativa de 

educação, arte, lazer, socialização e exercício. 

 

3.1 A Dança nas Academias de Ginástica 

 

Tratar da dança nas academias de ginástica remete-nos a História da Educação 

Física e, mais especificamente, sua relação com os métodos ginásticos europeus 

sistematizados no contexto da revolução industrial. Vale mencionar que o movimento 

ginástico tinha como princípio a retomada dos ideais gregos de homem.  

Inicialmente, a palavra ginástica (que vem do grego “Gymnastiké” e significa 

“arte ou ato de exercitar o corpo nú”) era utilizada como referência a todo tipo de 

atividade física, porém a partir do século XIX, tornou-se sinônimo da prática de 

exercícios físicos sistematizados, com o surgimento de quatro grandes escolas 

europeias: a Escola Inglesa (ligada ao esporte), a Escola Alemã, a Escola Sueca e a 

Escola Francesa. Então, em um contexto de mudanças sociais e políticas, esses métodos 

começam a desempenhar papéis importantes para a sociedade, se vinculando às políticas 

higienistas e eugenistas em uma Europa devastada pelas guerras territoriais, com a 

necessidade de força de trabalho para as fábricas e para a guerra (SOARES, 1998). 
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Esses métodos também influenciam a criação de metodologias de educação 

corporal como a Rítmica, de Jean Jacques Dalcroze
1
, por exemplo. Nesse mesmo 

período há o surgimento da Dança moderna que se diferenciando do ballet clássico 

busca a liberdade dos gestos e da expressão corporal (MADUREIRA, 2008). 

Autores como Castellani Filho (1998) e Soares (1994) tratam da chegada dos 

métodos ginásticos europeus com a finalidade de implementar no Brasil, que acabava de 

tornar-se República, as ideias da sociedade industrial-burguesa. Os métodos ginásticos 

passam a ocupar espaços sociais importantes como as forças armadas, as escolas e os 

clubes. Na escola esses métodos dão origem a Educação Física Brasileira, nas forças 

armadas são adotados como forma de treinamento da tropa e nos clubes como práticas 

físicas para a obtenção de saúde e divertimento. 

Capinussú (2006) apud Furtado (2009) afirma que no início dos anos de 1940 

surgiu o esboço do padrão de academias de ginástica atual, cujo foco era a luta e o 

halterofilismo. Antes disso, as academias estavam presentes somente nas grandes 

capitais litorâneas, como Rio de Janeiro e São Paulo. 

Bertevello (2006) apud Furtado (2009) afirma que após o surgimento, em 1940, 

do modelo padrão de academia, por volta de 1950, dá-se início ao processo de expansão 

das academias de ginásticas para o restante das capitais brasileiras em direção ao 

interior do Brasil, e os responsáveis por esse feito são as modalidades esportivas do 

halterofilismo e das artes marciais. Ainda de acordo com o autor, na década de 1971, 

houve um estudo a respeito das academias em funcionamento no país que apontou 

alguns registros nos órgãos públicos em algumas capitais federais.  

O espaço da academia de ginástica para a promoção de atividades físicas é 

recente. Segundo Nobre (1999) apud Furtado (2009), a nomenclatura “academia” 

ganhou força em definitivo no Brasil a partir dos anos de 1980, apesar de já existirem há 

mais tempo locais com finalidades semelhantes, porém com outras terminologias, como 

por exemplo, os centros de fisiculturismo e os clubes de calistenia. 

Furtado (2009) ressalta que a partir daí houve um aumento dos frequentadores 

das academias de ginástica, porém o foco ainda era o halterofilismo e culturismo, apesar 

de existirem algumas modalidades de ginástica, de lutas e de natação. 

                                                           
1
 Para saber mais sobre a Rítmica recomendamos a leitura de MADUREIRA, José Rafael. Émile Jacques 

Dalcroze sobre a experiência poética da rítmica - uma exposição em 9 quadros inacabados. (2008) Tese 

(Doutorado em Educação). Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 

2008. 209f. 
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Saba (2006) apud Furtado (2009) afirma que a partir dos anos 1970, surge a 

expressão wellness através do americano Charles Corbin, e a partir daí, as academias de 

ginásticas começam a utilizar não só o fitness, que é caracterizado pela ênfase no 

condicionamento físico do praticante do ponto de vista micro, mas também o wellness, 

que além de englobar o fitness, também busca a integração do campo da saúde com as 

aptidões mental, social, emocional, espiritual e física do ponto de vista macro, com o 

objetivo de melhorar a qualidade de vida do indivíduo.  

E então, a partir de 1970, segundo Marinho e Guglielmo (1997), as academias se 

expandiram, fato este considerado como um dos maiores fenômenos sociais ocorridos 

nos últimos tempos. Essa procura pelas atividades física possui razões variadas. 

Segundo Marinho e Guglielmo (1997), essa busca pelas academias de ginástica 

tem por objetivos que variam desde a estética corporal à melhora de problemas físicos. 

Atualmente, rotina diária abala a qualidade de vida dos indivíduos, tanto no 

aspecto físico quanto psicológico devido ao estresse sofrido, aliado a uma má 

alimentação e a não regularidade de exercícios físicos, tornando-os mais sedentários, 

sendo estes, justamente, os que deveriam adotar um estilo de vida ativo como forma de 

prevenção de doenças e promoção da saúde.  

Nessa perspectiva, as academias de ginástica vêm sendo uma opção para a 

população urbana, que adere ao exercício físico com o objetivo de obter melhorias no 

seu bem-estar (SABA, 2001). Para Guarnieri (1997) apud Tahara (2008), os adultos 

aderem tal prática de atividade física com o intuito de diversão, controle do peso 

corporal, bem estar geral, redução do estresse, além da melhora na aparência. Ainda de 

acordo com o autor, as influências sociais também são importantes para o praticante se 

manter regular na prática das atividades físicas. 

Diante desse contexto, as academias de ginásticas agradam a diferentes públicos, 

independente de idade ou gênero, através da oferta de modalidades diversas com a 

busca pela saúde física, mental e social de forma prazerosa, em um único local.  

Pensando nesse público que busca uma atividade física eficaz e prazerosa, a 

dança de academia ganha espaço no mundo fitness, abrangendo todos os públicos e, 

sendo precursora de resultados não só físicos, como emocionais e sociais. 
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3.2 Metodologia na dança de academia 

 

Algumas academias utilizam em sua metodologia de trabalho o sistema de 

franquias, e no caso específico das academias estudadas a metodologia adotada no 

momento é o FitDance®. Entretanto, essa metodologia é patenteada e não é possível 

utilizarmos os termos referentes a ela sem o pagamento da franquia, isso faz com que 

diversas academias adotem outros nomes para trabalhar com esse sistema. 

Na visão desse novo mercado para a indústria fitness, o objetivo é abolir com as 

formas habituais de sistematização das aulas, divulgando técnicas de gestão, 

treinamento profissional, marketing, suporte técnico (PINHEIRO; PINHEIRO, 2006). 

De acordo com o Portal FitDance®: 

 

A FitDance® é um estilo de vida. Quem pratica se movimenta, dança 

e agita o corpo e a mente, elevando o bem-estar. Esse é o principal 

objetivo, levar alegria e diversão em todos os momentos da vida das 

pessoas, seja em casa, no trabalho, no celular, em reuniões com os 

amigos, nas academias ou nas festas. Utilizando uma proposta 

inclusiva, a FitDance® trabalha com movimentos coreográficos 

modernos pensados de forma didática, proporcionando o aprendizado 

e a evolução do praticante. Contemplando todos os estilos musicais, a 

FitDance® cresce com instrutores e fãs por todo Brasil e pelo mundo. 

Esse grande sucesso tem como pilar a UNIDADE DAS 

COREOGRAFIAS, que promove a integração e faz com que todos 

dancem juntos, utilizando a mesma linguagem, propiciando uma 

relação única entre Instrutores, alunos, fãs e todos que trabalham para 

criar e manter sempre o padrão de qualidade da FitDance® 

(WWW.FITDANCE.COM) 

 

Para alcançar tais objetivos, são produzidos programas que envolvem um 

conjunto de métodos e procedimentos, organizados em uma determinada sequência, 

com um propósito final. No caso da dança de academia, esses programas são as 

coreografias. A partir do momento que são sujeitos a avaliação para que seja garantida a 

qualidade e segurança do programa, este será liberado para sua distribuição. 

A partir daí, cabe ao instrutor da dança de academia a capacidade de decorar e 

executar a coreografia pré-estabelecida com segurança, eficiência, motivação e técnica 

na realização dos movimentos e posturas. 

Nesse contexto: 

 

O papel do professor é reduzido, podendo até mesmo ser eliminado, 

passando este a ser um mero transmissor de uma "aula" que 

eventualmente até poderia ter sido aprendida por meio de um vídeo 



 

9 

 

adquirido pelo seu empregador. Esse professor passa a ser apenas uma 

peça de uma engrenagem. Se a peça estragar, basta substituí-la por 

outra do mesmo modelo e, se o preço da peça (salário) fica mais 

elevado, há sempre a opção de substituí-la por outra mais barata, pois 

o intercâmbio está assegurado. As próprias empresas salientam esse 

aspecto nos materiais destinados aos proprietários de academias: "é 

fundamental poder substituir profissionais nos momentos de 

ausência dos titulares, como férias, faltas e outras ocorrências, sem 

que isso ocasione a insatisfação dos clientes". Indubitavelmente 

essa flexibilidade, também presente na mesa de negociações que 

envolvem questões salariais e alterações nas jornadas de trabalho, 

fragiliza o profissional empregado perante o empregador. 

(PINHEIRO; PINHEIRO, 2006, p.17-18) 

 

Apesar de a crítica do autor ser uma realidade muito frequente no ambiente de 

trabalho, o professor dispõe de autonomia para realizar sua própria didática, incluindo 

seus métodos de acordo com o público que lida, ficando ao seu critério ser um 

diferencial no mercado, ou apenas uma “peça”. Além do que, em uma aula de dança de 

academia, não se pode tratar de um professor apenas como instrumento de trabalho. A 

convivência diária com os alunos faz com que ele seja muito mais que um empregado, 

existe um vínculo social que se cria, sendo ele a “peça” insubstituível, muitas das vezes, 

inclusive, correndo o risco de a empresa perder seus alunos nessa tentativa, quando ele 

for capaz de transmitir em sua aula, alegria e competência, aliando essas características 

a sua excelência profissional. 

Uma aula é composta por uma sequência de músicas, selecionadas de acordo 

com o perfil da turma, de forma que, para um público iniciante, a escolha das músicas 

deve conter passos de execução mais simples, para que ocorra o processo de adaptação 

e, à medida que o aluno passa a desenvolver suas habilidades são introduzidas, 

progressivamente, coreografias mais elaboradas. Para um perfil de turma intermediário 

ou avançado, a introdução de novas coreografias é menos desafiadora. 

A sequência das músicas fica a critério do professor, que deve saber reconhecer 

o limite de intensidade da aula que atenda às necessidades de todos os participantes. 

Geralmente, há uma variação entre uma música de intensidade mais alta, seguido de 

outra com menor intensidade, para que todos consigam permanecer até o fim, pois a 

turma pode ser composta por alunos de diferentes faixas etárias, como por exemplo, 

crianças e idosos. Entretanto, não há uma regra, sendo responsabilidade do profissional 

elaborar as aulas para que se alcance as expectativas de cada turma.  

Devido a diversidade do público, a metodologia do Programa FitDance® é, por 

vezes, modificada, quando necessário, para a adesão dos alunos às aulas, sendo um 
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exemplo, a adequação de passos difíceis de serem realizados, para passos mais simples. 

Esta mudança não é recomendada pelo programa, pois, segundo ele, a coreografia deve 

ser seguida a risca pelo professor credenciado, e assim passado para os alunos, fato que 

não torna inclusivo o prazer de dançar. 

Quanto ao ensino-aprendizagem, ditar o passo-a-passo de novas coreografias é 

uma estratégia facilitadora para a sua execução durante a música. A contagem de passos 

é feita por oitavas, que são oito tempos que compõem um bloco. Porém, a depender do 

grau de dificuldade da coreografia e da facilidade da turma, uma sequência coreográfica 

pode ser perfeitamente seguida sem que haja essa didática, desde que o professor 

indique, por gestos ou por comando de voz, o próximo passo a ser executado. 

Adotar uma metodologia de aula adequada ao aprendizado dos alunos torna o 

profissional um grande aliado ao alcance dos objetivos propostos em uma aula de dança 

nas academias de ginástica.  

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada para a pesquisa foi qualitativa, exploratória, com ênfase 

no estudo de caso. A escolha desse método ocorreu por corroborarmos os estudos de 

Molina (2010, p. 102) no que se refere ao objetivo a ser atingido que é “[...] tentar 

responder a problemas e perguntas que se formatam em ‘comos’ e/ou ‘porquês’ e que se 

interessam por acontecimentos contemporâneos dos quais obtemos poucas informações 

sistematizadas”. 

Ainda de acordo com a autora, o estudo de caso caracteriza-se por ter um 

interesse particular em determinada situação, podendo ser generalizado nos demais 

contextos similares. É indutivo, descritivo, heurístico possibilitando ampliar a 

compreensão e experiência sobre o tema (MOLINA, 2010). 

Esta pesquisa foi desenvolvida em 3 academias de ginástica localizadas na 

cidade de Vila Velha/ES, onde as aulas de dança são ministradas as segundas, quartas e 

sextas-feiras, das 8:00 as 10:00h. e das 16:00 as 17:00 h. e nas terças e quintas, das 8:00 

as 9:00 h., totalizando 4 turmas.  
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Participaram deste estudo, 30 voluntárias, do sexo feminino, matriculadas nas 

academias de ginástica, que assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido
2
 

para participação nessa investigação.   

O levantamento bibliográfico foi realizado no Google acadêmico e no Sistema 

de Bibliotecas da Universidade Federal do Espírito Santo, tendo como palavras-chave: 

dança e educação física; atividade física e saúde; benefícios da atividade física; 

benefícios da dança; academia de ginástica; atividade física e qualidade de vida; 

atividade física e bem-estar; bem-estar físico; bem-estar psicológico; bem-estar social, 

fitdance, história da ginástica, fitness, wellness.  

O instrumento utilizado na imersão em campo foi um questionário aberto, com 

as questões abaixo especificadas: 

1. Nome; 

2. Idade; 

3. Há quanto tempo participa das aulas?; 

4. Qual a frequência semanal na academia?; 

5. Quais os benefícios físicos notados ao longo da prática de dança de 

academia?; 

6. Quais os benefícios psicológicos notados ao longo da prática de dança de 

academia?; 

7. Quais os benefícios sociais notados ao longo da prática de dança de 

academia?; 

A interpretação das respostas obtidas pelos questionários foi realizada com 

base na análise de conteúdo de Bardin (2009, p. 38). Segundo a autora, é definida como: 

 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das 

mensagens [...]. O interesse não reside na descrição dos conteúdos, 

mas sim no que estes nos poderão ensinar após serem tratados [...]. 

 

 

5. ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS E DISCUSSÃO 

 

Durante a elaboração deste estudo, as praticantes responderam ao questionário 

como uma forma de verificarmos os benefícios físicos, psicológicos e sociais da prática 

                                                           
2
 Apêndice 1. 
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de dança de academia, sob o ponto de vista particular de cada uma. A maioria das 

entrevistadas tinha mais de 30 anos de idade (conforme gráficos 1 e 2), praticavam a 

dança de academia por um período maior que quatro anos (conforme gráfico 3), e com 

frequência semanal entre três a cinco aulas (conforme gráfico 4).  

 

Gráfico 1 – Idade das praticantes 

 
 

Gráfico 2 – Idade por alunas 
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Gráfico 3 – Tempo de prática 

 
 

Gráfico 4 – Frequência semanal das praticantes 

 
 

Foram analisadas três questões que fazem relação direta aos objetivos 

propostos nesse artigo. 

A primeira questão: Quais benefícios físicos você notou ao longo das práticas 

de dança de academia? (Tabelas 1 e 2) 
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Tabela 1 - Unidades de contexto das respostas da questão 1 
UNIDADES DE CONTEXTO ALUNAS

3
 FREQUÊNCIA 

1. Melhora na 

coordenação motora 

A1, A5, A14, A19, A27, A29, 

A30 

7 

2. Melhora na 

flexibilidade 

A1, A11, A28 3 

3. Melhora no tônus 

muscular 

A1 1 

4. Melhora na circulação A2 1 

5. Melhora nas dores 

musculares 

A3, A20 2 

6. Perda de peso A4, A10, A11, A13, A16, A17, 

A18, A19, A23, A25, A29 

11 

7. Melhora na condição 

aeróbia 

A5, A15, A30 3 

8. Manter a saúde A6, A17 2 

9. Manter o peso A6, A12, A15 3 

10. Melhora na resistência 

muscular 

A7, A8, A9, A26, A29 5 

11. Melhora no 

fortalecimento 

muscular 

A8 1 

12. Melhora na disposição A13, A16, A17, A19, A24, 

A29 

6 

13. Melhora na agilidade A14, A27 2 

14. Melhora no ritmo A14 1 

15. Melhora no 

sedentarismo 

A21  1 

16. Melhora nas taxas de 

colesterol 

A22 1 

17. Melhora nas taxas de 

glicose 

A22 1 

18. Melhora nas taxas de 

triglicerídeos 

A22 1 

19. Melhora na esteatose 

hepática 

A22 1 

20. Melhora no equilíbrio A30 1 

                                                           
3
 As alunas, nessa pesquisa, são identificadas por números para manter o sigilo de sua identificação. 
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Fonte: Dos autores. 

 

Tabela 2 -  Categorias da questão 2 
CATEGORIAS UNIDADES DE CONTEXTO FREQUÊNCIA 

1.  Melhora na 

capacidade física 

1, 2, 7, 10, 11, 13, 14, 20 23 

2.  Melhora nos fatores de 

risco relacionados às 

doenças 

cardiovasculares e 

Síndrome Metabólica. 

4, 15, 16, 17, 18, 19 6 

3.  Melhora na qualidade 

de vida. 

5, 12 8 

4.  Melhora na aparência 

física. 

3, 6 12 

5. Manutenção da forma 

física e da saúde. 

8, 9 5 

Fonte: Dos autores. 

 

De acordo com a frequência da Categoria 1, o benefício físico mais citado pelas 

alunas foi a melhoria na capacidade física, que segundo Barbanti (1994), apud SILVA, 

(2005, p. 5) são “[...] as capacidades gerais para realizar uma variedade de habilidades 

motoras.”  

Ainda de acordo com o autor “Acredita-se que são determinados geneticamente 

e influenciados por experiências de aprendizagem e estão relacionadas a todo o processo 

do movimento” (BARBANTI, 1994 apud SILVA, 2005, p. 5). 

Podemos exemplificar a partir da coleta de dados, as afirmações expressas acima 

com a resposta das Alunas 24 e 8, respectivamente, que dizem: 

- Ter maior disposição durante o dia, maior resistência física, perda de 

peso, e melhora na coordenação motora (ALUNA 24). 

- Os benefícios físicos proporcionados pela dança foram mais 

resistência e fortalecimento físico (ALUNA 8). 

Essas melhoras são claramente observadas quando se relacionam ao processo de 

aprendizado dos movimentos durante as aulas onde é possível notar que a execução dos 

passos da coreografia flui com mais naturalidade.  

Para Santos (2009) apud Santos, Campos e Schild (2013), o processo de 

desenvolvimento das habilidades motoras é mostrado através de alterações no 
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comportamento motor evidenciando as capacidades físicas de variáveis de força, 

velocidade, agilidade, equilíbrio e coordenação. 

O desenvolvimento das valências físicas, mencionadas pelos autores acima, é 

adquirido em curto período de tempo que se pratica. Provavelmente, esse fato faz com 

que a adesão às aulas seja grande de acordo com os dados apresentados no gráfico 3 que 

mostra o tempo de prática das alunas.  

Souza Jr. (2002) afirma que o ritmo pode ser considerado uma qualidade física, 

pois estimula e impulsiona o movimento, assim como a rítmica colabora para o estudo 

da relação ritmo-movimento.  

Podemos observar melhora nessas valências físicas a partir da resposta da Aluna 

14, quando se pergunta sobre os benefícios físicos notados por ela ao longo da prática:  

- Coordenação motora, agilidade, ritmo (ALUNA 14). 

Retondar (2001) corrobora que através de exercícios rítmicos lúdicos, o 

praticante poderá explorar suas capacidades estimulando a coordenação, flexibilidade, 

concentração, postura, a percepção auditiva e visual, dentre outras qualidades. 

Além da Categoria 1, também deve ser levado em consideração a Categoria 4, 

onde a perda de peso foi o ponto positivo mais lembrado na melhora da aparência 

corporal, sendo um dos principais motivos que levam a procura pela prática de alguma 

atividade física, ajudando a evitar transtornos gerados pelo excesso de peso.  

A dança é um instrumento ao alcance dessa boa forma física, como cita a Aluna 

25: 

- Consegui emagrecer 10 kg fazendo o que eu mais gosto: dançar! 

(ALUNA 25) 

 

Jung (1997) em sua revisão demonstra, conforme tabela 3 abaixo, que a perda de 

10 kg de peso traz diversos benefícios para a saúde dos indivíduos. 
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Tabela 3 – Benefícios da perda de peso 

 
 

Outro ponto interessante é que na Categoria 2, foram feitas referências à melhora 

nos fatores de risco para doenças cardiovasculares e síndrome metabólica. 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia 

(SBEM): “O termo Síndrome Metabólica descreve um conjunto de fatores de risco 

metabólico que se manifestam num indivíduo e aumentam as chances de desenvolver 

doenças cardíacas, derrames e diabetes” (SBEM, 2017). 

Esses fatores de risco são mostrados na tabela 4 abaixo, conforme orientação da 

SBEM: 

 

Tabela 4 – Fatores de risco da Síndrome Metabólica 

 
Fonte: SBEM, 2017. 

 

Ainda de acordo com a SBEM, o diagnóstico da Síndrome Metabólica, que 

também é conhecida como síndrome de resistência à insulina, é dado quando três ou 

mais fatores de risco estiverem presentes numa mesma pessoa. 
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 Como vimos através da literatura, movimentar-se traz benefícios importantes 

para a prevenção e combate aos fatores de risco causados pelo sedentarismo. Assim 

como diz a Aluna 22: 

- Senti muita diferença nas taxas de colesterol, glicose e triglicerídeos 

que estão muito boas, e o melhor de tudo foi ter ficado sem a esteatose 

hepática (ALUNA 22). 

 Ouvir depoimentos de melhoras tão importantes para a qualidade de vida de uma 

Aluna, é gratificante para nós professores da área da saúde, isso nos dá a sensação de 

um trabalho bem sucedido. 

Uma justificativa para isso é que a atividade física regular apresenta vários 

benefícios para o organismo, dentre os quais podemos citar a melhora na ação da 

insulina, nas capacidades respiratória e cardiovascular, e queda na pressão arterial 

sistêmica em indivíduos hipertensos (DENGEL et al.,1998), o que é corroborado pelo 

estudo de Jung (1997). 

A segunda questão: Quais benefícios psicológicos você notou ao longo das 

práticas de dança de academia? (Tabela 5) 
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Tabela 5 - Unidades de contexto das respostas da questão 2. 
UNIDADES DE CONTEXTO ALUNAS FREQUÊNCIA 

1. Relaxamento A1, A23 2 

2. Melhoria na memória. A1, A3, A9, A14, A20, A21, 

A29 

7 

3. Diminuição do 

estresse. 

A2, A6, A8, A11, A13, A16, 

A18, A29 

8 

4. Mais energia. A2, A22 2 

5. Mais leveza. A2, A23 2 

6. Diminuição no peso. A4 1 

7. Não soube responder. A5, A10 2 

8. Melhoria na 

disposição. 

A7, A24 2 

9. Melhoria na ansiedade. A8 1 

10. Prevenção de doenças. A8 1 

11. Melhoria no bem estar. A11, A14, A15, A23, A26, 

A30 

5 

12. Melhoria na paciência. A12 1 

13. Mais a tranquilidade. A13, A30 2 

14. Melhoria na auto 

estima. 

A14, A17, A22 3 

15. Mais sensualidade. A14 1 

16. Melhoria na timidez. A19, A21 2 

17. Melhoria na síndrome 

do pânico. 

A19 1 

18. Melhoria na depressão. A22 1 

19. Melhoria na 

felicidade/alegria. 

A23, A28 2 

20. Melhoria na distração 

mental. 

A25, A27 2 

21. Melhoria no raciocínio 

rápido. 

A27 1 

22. Melhoria na saúde 

mental. 

A30 1 

Fonte: Dos autores. 

 



 

20 

 

Tabela 6 - Categorias da questão 2. 
CATEGORIAS UNIDADES DE 

CONTEXTO 

FREQUÊNCIA 

1.  Melhoria na 

autoestima e 

autoimagem. 

6, 14, 15, 16 7 

2.  Melhoria no bem estar 

subjetivo.  

1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 19 27 

3.  Melhoria das 

competências 

cognitivas  

2, 20, 21 10 

4.  Melhoria no cuidado e 

prevenção de doenças 

mentais/ psicológicas. 

10, 17, 18, 22 4 

5.  Não soube responder. 7 2 

Fonte: Dos autores. 

No campo psicológico, a maior parte das participantes citou, de acordo com a 

Categoria 2, a melhoria no bem estar subjetivo como benefício mais frequente adquirido 

com a prática da dança de academia. 

Para Oishi e Lucas (2003) apud Costa e Pereira (2007) o senso comum 

envolvendo felicidade, prazer ou satisfação em viver, formam o chamado bem-estar 

subjetivo. 

De acordo com a Tabela 6, é possível identificar que a busca pelo bem-estar 

subjetivo tem sido alcançado, podendo ser constatado pela fala das Alunas 8 e 11 

respectivamente: 

- Menos estresse, alívio da ansiedade e prevenção de futuras doenças 

cardíacas (ALUNA 8). 

- Sinto um bem-estar maravilhoso, todo stress do dia a dia vai embora 

com a dança (ALUNA 11). 

Além do bem-estar subjetivo, a melhoria na autoestima e na autoimagem 

também foi um aspecto muito lembrado pelas entrevistadas. 

De acordo com Mosquera (1976), a atitude positiva ou negativa que uma pessoa 

tem de si próprio decorre da autoestima, sendo que esta é definida por aquilo que a 

pessoa sente a respeito de si. 

Um exemplo que demonstra muito bem a recuperação da autoestima é 

mencionado pela Aluna 22: 
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- Me sinto jovem e com muita vitalidade. Melhora a autoestima e 

espanta a depressão (ALUNA 22). 

Estar bem consigo mesma, e se sentir feliz com sua própria imagem, é algo 

engrandecedor que a atividade física proporciona.  

Para Schilder (1981) o modo como nossa mente interpreta a figura e a 

representação do nosso corpo é denominada autoimagem. 

De acordo com Flaherty (1995) a imagem do corpo vinculada à boa forma física 

é evidenciada pela cultura do ocidente, resultando em um reconhecido desconforto com 

o peso acima do recomendado. Esse tipo de padrão cultural incomoda até mesmo alguns 

indivíduos com o peso considerado normal por se sentirem fora do padrão de peso 

desejado. Os transtornos psicológicos, embora possam ter causas diversas, aparecem em 

decorrência do excesso de peso, sendo que a ansiedade e a depressão se manifestam 

como maior ocorrência.  

Assim como mencionado pela Aluna 19: 

- Emagrecer, distrair a cabeça, pois estava passando por problemas 

psicológicos como síndrome do pânico e depressão (ALUNA 19). 

 De acordo com a tabela 6, a busca pela diminuição do stress é algo comum entre 

as alunas, que encontram um alívio para os problemas através do prazer em dançar. 

Sendo assim, analisando a categoria C2, a relação entre peso corporal, bem-estar 

psicológico e padrão cultural proposto por Flaherty (1995) com os estudos de Jung 

(1997), pressupõe-se que a dança de academia, praticada de forma lúdica alinhando o 

divertimento com a prática da atividade física, é uma aliada na manutenção da saúde 

mental de suas praticantes.  

Observado assim pela citação da Aluna 16: 

- Notei que não consigo ficar um dia sem dançar, porque me sinto 

estressada, irritada. A dança me completa (ALUNA 16). 

Na terceira questão analisada: Quais benefícios sociais que você notou ao 

longo das práticas de dança de academia? (Tabela 8) 
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Tabela 8 - Unidades de contexto das respostas da questão 3. 
UNIDADES DE CONTEXTO ALUNAS FREQUÊNCIA 

1. Melhoria na empatia. A1 1 

2. Melhoria na 

compreensão do outro. 

A1 1 

3. Melhoria na 

participação das aulas. 

A2 1 

4. Melhoria no 

entrosamento. 

A3, A29 2 

5. Não soube responder. A4, A5, A8 3 

6. Melhoria na interação. A6, A10, A15, A19, A21, A22, 

A24, A30 

8 

7. Aumento no ciclo de 

amizades. 

A7, A9, A10, A11, A12, A13, 

A16, A17, A18, A21, A23, 

A25, A26, A27, A28, A30 

16 

8. Aumento no convívio 

com outras pessoas. 

A9, A14, A20 3 

9. Melhoria na 

comunicação. 

A17 1 

10. Mais alegria. A19 1 

11. Esquecimento dos 

problemas. 

A19 1 

12. Melhoria no bem estar. A20 1 

13. Maior troca de 

experiências. 

A27 1 

Fonte: Dos autores. 
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Tabela 9 - Categorias da questão 3. 
CATEGORIAS UNIDADES DE 

CONTEXTO 

FREQUÊNCIA 

1.  Melhoria no 

relacionamento 

interpessoal no 

ambiente. 

1, 4, 6, 9, 10 13 

2.  Aumento no ciclo de 

amizades e convívio 

social. 

2, 7, 8, 13 21 

3.  Melhora no bem estar. 11, 12 2 

4.  Motivação para 

frequência e 

permanências nas 

aulas. 

3 1 

5. Não soube responder. 5 3 

Fonte: Dos autores. 

Analisando a Categoria 2, o aumento no ciclo de amizades e convívio social, 

aparece como principal benefício da prática de dança de academia. Além do mais, vale 

ressaltar que a frequência nas aulas também apresentou uma melhora significativa no 

relacionamento interpessoal no ambiente, conforme categoria 1. 

Bem como diz a Aluna 17: 

- Fiz muitas amizades novas, e hoje consigo ser mais comunicativa 

com todos (ALUNA 17). 

Bandura (1977) admite o mérito das relações interpessoais na existência humana 

como resultado das interações sociais, destacando o alcance de novos costumes, 

adquiridos através da observação de diferentes pessoas envolvidas num comportamento, 

moldando-o, posteriormente, para si mesmo, considerando os prós e os contras 

relacionados a este. Ainda de acordo com o autor, o ser humano, especialmente os mais 

novos, apresentam maior predisposição a reproduzir os comportamentos das pessoas 

com quem possuem contatos mais frequentes e duradouros. 

De acordo com Carvalho (2009), a base que estrutura um relacionamento, na 

nossa cultura, evidencia a observação de qualidades e defeitos das pessoas, e acrescenta 

que esses relacionamentos sempre estão em processo de mudança relacionado à 

conexão de sentimentos seja ele de afeto ou conflituoso. 

Em relação ao aumento no ciclo de amizades e convívio social, Souza e Santos 

(2011, p.60) demonstram no quadro 1 abaixo, um resumo dos achados na literatura, das 
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influências relevantes que estes relacionamentos apresentam sobre o desenvolvimento 

humano nas variadas fases do ciclo vital: 

Quadro 1 – Influência dos relacionamentos de acordo com a faixa etária 

 
Fonte: Souza e Santos (2011, p.61) 

 

Para Bee (1997) apud Souza e Santos (2011, p.62) “[...] acumulam-se evidências 

de que o contato com amigos – diferentemente do contato com membros da família – 

constitui um ingrediente importante na satisfação geral de vida, na autoestima e na 

quantidade de solidão relatada por adultos mais velhos”. 

Assim, como citado pela Aluna 20, em relação aos benefícios sociais 

alcançados: 

- Interagir, fazer parte de um grupo, ver e sentir o bem-estar que isso 

produz no corpo, na mente, na alma (ALUNA 20). 

Bem como a Aluna 16, que diz: 

- Através da dança fiz muitos amigos os quais vou levar para o resto 

da vida (ALUNA 16). 
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A interação interpessoal é um fator relevante para a saúde mental em todas as 

idades, e estar inserido em um grupo, aumenta as possibilidades de novas amizades. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme os objetivos expostos buscamos analisar os benefícios físicos, mentais 

e sociais que a dança de academia proporciona às alunas. 

Primeiramente, vale ressaltar que se trata de um estudo de caso, ou seja, os 

dados aqui apresentados são relativos a uma realidade vivida na cidade de Vila 

Velha/ES. Entretanto, comparando as respostas das alunas com as assertivas colhidas na 

literatura, podemos concluir, através dos resultados apreendidos, a aproximação dos 

depoimentos das praticantes com as afirmativas dos autores. Esses dados poderiam, 

portanto, serem estendidos às mulheres que vivem em regiões metropolitanas de cidades 

urbanizadas com faixas etárias e condições socioeconômicas semelhantes à de Vila 

Velha/ES. 

Nesse sentido, consideramos os benefícios na qualidade de vida alcançados por 

essa atividade, dentre os quais destacamos a melhora na capacidade física, nos fatores 

de risco relacionados com as doenças cardiovasculares e de resistência à insulina, perda 

de peso e emagrecimento, além da manutenção da saúde, quando falamos em benefícios 

físicos. 

Quanto aos benefícios mentais, tal prática acarreta na melhora do bem-estar 

subjetivo, da autoestima e autoimagem, das competências cognitivas, além de ajudar no 

cuidado e prevenção de doenças mentais/ psicológicas. 

E, em relação aos benefícios sociais, foi constatado que há um aumento do ciclo 

de amizades e convívio social, melhora no relacionamento interpessoal, além da 

motivação para frequência e permanência nas aulas, que foram fatores citados pelas 

entrevistadas e que, segundo elas, essa interação ajuda em a prática da atividade física 

ganhar um caráter lúdico. Isso também se reflete na assiduidade da prática, pois o 

ambiente torna-se agradável e cativante. 

Concluímos assim, que as aulas de dança possuem um papel importante na vida 

das entrevistadas, que encontram nessa modalidade, alegria, diversão, distração, e o 

prazer em poder unir o bem-estar físico, psicológico e social, integrado em uma só 

atividade. Exercitar a mente em sintonia com o corpo faz com que a adesão às aulas seja 

grande, e por ser bem dinâmica, a interação entre elas é facilmente adquirida.  
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A dança envolve todos os grupamentos musculares, em diferentes movimentos 

articulares, e por isso é escolhido por quem busca uma atividade que trabalha o corpo 

como um todo, sem distinção de idade, atendendo as necessidades de cada faixa etária 

de acordo com o que cada um busca. Alegria, diversão, interação, saúde, entre tantos 

outros benefícios citados pelas alunas, nos faz concluir que, é possível encontrar prazer 

em uma atividade física, e ao mesmo tempo, alcançar saúde e qualidade de vida.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

DEPARTAMENTO DE GINÁSTICA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 
 

 

Você está sendo convidado para participar, como voluntário, da pesquisa “A DANÇA 

DE ACADEMIA EM VILA VELHA/ES E SEUS BENEFÍCIOS: UM ESTUDO 

DE CASO” desenvolvida pela Profa. Dra. Paula Cristina da Costa Silva. 

 

Justificativa: A pesquisa pretende avaliar os efeitos da prática da dança de academia, 

percebidos sob o ponto de vista particular da atividade física, na prevenção e no 

controle das doenças cardiovasculares, analisando seus benefícios nos fatores de risco, 

aliando diversão em busca do bem-estar. Espera-se com essa investigação, mapear os 

benefícios físicos, psicológicos e sociais adquiridos pelas praticantes da dança de 

academia por meio da percepção individual. 

 

Os objetivos do projeto: avaliar os benefícios físicos, psicológicos e sociais 

ocasionados pela dança de academia e de que forma eles influenciam na qualidade de 

vida de suas praticantes. 

 

Procedimentos de coleta de dados: Realizar-se-á, primeiramente, o levantamento 

bibliográfico e revisão de literatura pertinente ao tema. Antes da aplicação do 

questionário aberto, as participantes serão informadas sobre a pesquisa e assinarão o 

termo de consentimento livre e esclarecido e receberão uma versão original do termo. É 

importante ressaltar que as participantes poderão entrar em contato com a pesquisadora 

a qualquer momento que julgar necessário. Será esclarecido que a participação é 

voluntária, as praticantes que não participarem da pesquisa não sofrerão qualquer tipo 

de prejuízo. A participante estará ciente de que sua participação não é obrigatória e, 

caso sinta-se desconfortável ou constrangida em qualquer momento, poderá deixar de 

participar, sem quaisquer sanções, constrangimentos ou prejuízos.  

 

Possíveis benefícios e riscos: Um dos benefícios da pesquisa é da participante poder 

usufruir de aulas de dança de academia ministradas de forma gratuita. Como se trata de 

uma investigação com a aplicação de um questionário com questões abertas nas quais as 

participantes deverão responder, com o intuito de obter informações sobre a melhora da 

qualidade de vida, podemos prever que os riscos à sua saúde psicológica ou física serão 

mínimos. Entretanto, poderá haver casos em que a participante se sinta desconfortável 

em expor as mudanças em seu estilo de vida, nesse caso ela poderá se recusar em 

responder o questionário. Mas, caso alguma participante sinta-se incomodada após 

respondê-lo poderemos atendê-la e encaminhá-la para um psicólogo ou médico 

especialista arcando com todas as despesas decorrentes desse mal-estar. Também 

garantiremos o anonimato das participantes, bem como, compartilharemos e 

validaremos todos os dados e análises da pesquisa com elas antes de publicá-los. 

 Assim, a participação não é obrigatória. A qualquer momento a participante 

pode desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua 

relação com a pesquisadora ou com a instituição. 

 Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder um questionário aberto 

que contém 7 questões. 
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As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais, assegurando 

o sigilo sobre sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar 

sua identificação. A publicação dos dados somente será realizada após a validação dos 

mesmos. Você receberá uma via deste termo, na qual consta o telefone e o endereço 

institucional da pesquisadora e do Comitê de Ética em Pesquisa da UFES, podendo tirar 

suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 

 

 

______________________________________ 

Profa. Dra. Paula Cristina da Costa Silva 

Professora Associada I do Departamento de Ginástica 

Centro de Educação Física e Desportos 

Universidade Federal do Espírito Santo 

 

 

Universidade Federal do Espírito Santo 

Centro de Educação Física e Desportos 

Laboratório de Ginástica - LABGIN 

Av. Fernando Ferrari, 514 

Campus Universitário Goiabeiras 

Vitória – ES 

CEP: 29075-810 

Tel: (27) 3335-2633 / (27) 998842184 

 

 

Caso você tenha dificuldade em entrar em contato com a pesquisadora responsável, 

comunique o fato à Comissão de Ética em Pesquisa da UFES pelo telefone: (27) 3145-

9820, por e-mail: cep.goiabeiras@gmail.com, ou no endereço abaixo: 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, UFES/Campus Goiabeiras 

Prédio Administrativo do Centro de Ciências Humanas e Naturais 

Campus Universitário de Goiabeiras, 

Av. Fernando Ferrari, s/n, Vitória - ES, 

CEP: 29060-970 

 

 

Eu, _______________________________________________, abaixo assinado, 

concordo em participar do estudo supracitado, como sujeito. Fui devidamente 

informada e esclarecida pela pesquisadora sobre a pesquisa, os procedimentos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve à qualquer penalidade ou interrupção de meu 

acompanhamento/ assistência/tratamento.  

 

 

Local e data ___________________/________/________/__________/ 

 

 

Nome: ____________________________________ 

 

Assinatura do sujeito ou responsável: ____________________________________ 
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8. ANEXOS 
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