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RESUMO 

No ballet clássico existe uma demanda muito grande de equilíbrio, pois, a 
movimentação das bailarinas em coreografias com as sapatilhas de ponta é 
realizada de forma que passe por diferentes posições, variando a base de apoio. 
Desta forma, é necessário que a bailarina mantenha o controle postural para que 
permaneça com a postura ereta e alongada. Portanto, o objetivo do estudo foi 
analisar o controle postural de bailarinas clássicas de níveis iniciantes, intermediário 
e avançado, com diferentes bases de suporte. A amostra contou com a participação 
de 30 bailarinas, sendo 10 de nível iniciante (GIN), 10 de nível intermediário (GIT) e 
10 de nível avançado (GAV). A tarefa caracterizou pela permanência das 
participantes na plataforma de força, nas seguintes posições: Pé inteiro sem a 
sapatilha (PIS), meia ponta sem a sapatilha (MPS), pé inteiro com a sapatilha de 
ponta (PISA), meia ponta com a sapatilha de ponta (MPSA) e ponta com a sapatilha 
de ponta (PSA). Considerando a não normalidade dos dados e a refutação da 
homogeneidade pelo teste de Levene, foi aplicado, na parte analítica, o teste de 
Kruskall-Wallis, para identificar as diferenças e, o teste de Mann-Whitney para 
localizar as diferenças, tendo a significância adotada de p ≤ 0,05. Os resultados 
indicaram que GIN teve diferença significativa com os outros grupos. E que a 
posição em ponta foi a que apresentou maior dificuldade em todos os grupos, na 
qual a bailarina se encontra em uma área menor de apoio. Sendo assim, 
compreende-se que quando as bailarinas iniciam nas pontas possuem maior 
dificuldade do controle postural, mas a partir do nível intermediário o controle 
postural não difere do nível avançado. 
 
 

Palavras-chave: Controle postural; bailarinas; sapatilhas de ponta; experiência. 
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ABSTRACT 

In classical ballet, there is a great demand for balance, because the movement of the 
dancers during choreographies wearing point shoes is performed in a way that 
passes through different positions, varying the base of support. In this way, it is 
necessary that the dancer maintain the postural control so that she remains with an 
erect and elongated posture. Therefore, the objective of this study is to analyze the 
postural control of classical dancers of beginner, intermediate and advanced levels, 
with different support bases. The sample consisted of 30 dancers, of which 10 were 
at the beginner level (GIN), 10 at the intermediate level (GIT) and 10 at the advanced 
level (GAV). The tasks consisted in the permanence of the participants in the force 
platform, in the following positions: whole foot without shoes (PIS), half-toe without 
shoes (MPS), whole foot with pointe shoes (PISA), half-toe with pointe shoes (MPSA) 
and tip-toe with pointe shoes (PSA). Considering the non-normality of the data and 
the refutation of homogeneity by Levene's test, the Kruskall-Wallis test was applied in 
the analytical part to identify the differences and the Mann-Whitney test to locate the 
differences, with statistical significance adopted as p ≤ 0.05. The results indicated 
that GIN had a significant difference compared to the other groups. And that the 
position in tip-toe was the most difficult in all the groups, in which the dancer had a 
smaller area of support. Therefore, we understood that when the dancers begin they 
have greater difficulty of postural control during tip-toe, but on the intermediate level 
the postural control does not differ from the advanced level. 
 

Key Words: postural control; dancers; point shoes; experience. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O controle postural é responsável por algumas funções para a manutenção 

da postura ereta e que utiliza informações de diferentes fontes, para manter os 

arranjos dos segmentos corporais (MOCHIZUKI; AMADIO 2003; DUARTE, 2010). 

São utilizadas as informações dos sistemas vestibular, somatossensorial, visual, 

juntamente com o sistema músculo esquelético e, assim, o sistema nervoso pode 

mudar a fonte principal de informação, de acordo com a informação sensorial e o 

estado de atenção do indivíduo (MOCHIZUKI; AMADIO 2003; POLLOCK, 2000). 

O controle postural é importante para a realização de atividades da vida 

diária, como a locomoção, alcançar objetos com as mãos, na postura estática e 

também para a prática de atividade física e esportiva (POLLOCK, 2000; DUARTE 

2010). A prática de atividade física traz importantes benefícios para a manutenção e 

melhora do controle corporal (MARTINS, 2013; SKELTON, 2001) e o ballet clássico 

sendo uma prática corporal, tem uma demanda muito grande de equilíbrio, 

especialmente em suas posições em meia ponta e ponta de pé (COSTA, 2013; 

THIESEN E SUMIYA, 2011).  

O ballet clássico é um tipo de dança que proporciona melhor controle do 

equilíbrio, pois as aulas possuem tarefas que exigem a manutenção do equilíbrio, 

pois os exercícios realizados nas aulas são trabalhados em uma busca constante 

pela estabilidade postural (THIESEN E SUMIYA, 2011; MALANGA, 1985). Assim, a 

técnica do ballet clássico é trabalhada de forma que a postura esteja ereta e 

alongada, e as bailarinos devem manter essa postura durante a movimentação. 

Assim, exige-se que as bailarinas mantenham o equilíbrio, agilidade e movimentos 

harmônicos durante a sua prática (MALANGA, 1985).  

Dentro desta técnica identificam-se seis posições básicas para o 

posicionamento dos pés, em todas elas o corpo deve estar ereto, e o arco dos pés 

para cima. A primeira posição, consiste nos pés em en dehors (En dehors é uma 

expressão francesa que significa "para fora"), rotação lateral de quadril, em que os 

calcanhares devem estar encostados, arco dos pés para cima, joelhos estendidos. 

(MALANGA, 1985). Assim, essa, como as outras posições, são realizadas no pé 

inteiro no chão, meia ponta, quando os calcanhares se elevam mantendo somente o 

metatarso em contato com o chão com os joelhos alongados e, na ponta dos pés, 
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que é utilizado uma sapatilha especifica para essa técnica. Desta forma, cada 

posicionamento dos pés tem base de sustentação diferente. Com as sapatilhas de 

ponta a base de sustentação será menor do que na meia ponta e no pé inteiro, o 

que requer um grande esforço muscular e neurofisiológico para a manutenção do 

controle postural (BARCELLOS; IMBIRIBA, 2002).  

Para que a bailarina utilize as sapatilhas de ponta, ela passa por um 

processo de formação que, inicialmente, irá aprender a técnica e o uso das 

sapatilhas de ponta e, após este processo, a bailarina utilizará de forma mais 

frequente e participará de processos coreográficos com as sapatilhas de ponta 

(MALANGA, 1985). Assim, dançando com as sapatilhas de ponta, as bailarinas 

estão constantemente realizando movimentos buscando a estabilidade para a 

manutenção do equilíbrio postural. 

A movimentação das bailarinas nas coreografias com as sapatilhas de 

ponta é realizada de forma que passe pelas posições de mediopé, antepé e ponta, 

variando a base de apoio. Desta forma, é necessário que a bailarina mantenha o 

controle postural para que permaneça com a postura ereta e alongada (THIESEN E 

SUMIYA, 2011; MALANGA, 1985). Assim, a comparação das diferentes bases de 

apoio com o equilíbrio postural propicia subsídios para a compreensão das formas 

de manutenção do equilíbrio e postura provocada pela posição de ponta 

(BARCELLOS; IMBIRIBA, 2002). 

Os estudos referentes a bailarinas e a prática do ballet, em grande parte, 

são desenvolvidos acerca das lesões e dos riscos do treinamento, ainda não sendo 

claro os mecanismos adaptativos do controle postural que possam interferir no 

desempenho das bailarinas, como em diferentes bases de apoio e em diferentes 

níveis de experiência (PICON, 2002; ARAÚJO; et al., 2013). Deste modo, a 

comparação dos posicionamentos dos pés em primeira posição, no pé inteiro, meia 

ponta e ponta com a postura ereta propicia subsídios para a análise das variações 

adaptativas das formas de manutenção do equilíbrio e postura provocados pela 

posição de ponta (BARCELLOS; IMBIRIBA, 2002). Além disso, os métodos 

biomecânicos podem ajudar a entender melhor o uso do aparelho locomotor e as 

sobrecargas envolvidas nos movimentos do ballet clássico nas técnicas de pontas, 

bem como, a quantificação e a descrição dos movimentos básicos da técnica 

clássica podem indicar um caminho viável para futuras interferências nas aulas 

(PICON, 2002). 
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Deste modo, vemos que o ballet clássico é uma atividade que proporciona 

um melhor desempenho somatossensorial, o que resulta uma menor oscilação 

postural do que indivíduos não treinados (COSTA, 2013; THIESEN E SUMIYA, 

2011).  Também verifica-se, que as bailarinas possuem maior ângulo de rotação 

lateral de quadril, pois a técnica do ballet clássico exige a permanência nesta 

posição en dehors (IUNES et al., 2015). No estudo de Barcellos e Imbiriba (2002) os 

autores apontam que sejam realizadas pesquisas comparando, a postura de 

indivíduos praticantes de ballet em diferentes níveis de qualificação, a relação da 

variação angular da flexão plantar e o equilíbrio na ponta para a comparação do 

equilíbrio com outras formas de realização da posição em ponta, como realizando a 

rotação externa do quadril. Assim, é possível verificar qual o nível da bailarina e/ou 

qual o posicionamento dos pés são fatores que podem influenciar o controle 

postural (BARCELLOS; IMBIRIBA 2002). 

Entretanto, em relação ao controle postural das bailarinas, pouco se 

compreendem sobre as respostas motoras em situações que diminuem a base de 

suporte, utilizando as sapatilhas de ponta. Além disso, ainda não estão 

suficientemente esclarecidas comparação do controle postural em relação com os 

diferentes níveis de experiência das bailarinas.  

 Sendo assim, torna-se necessário analisar o controle postural de bailarinas 

clássicas de diferentes níveis de experiência, com diferentes bases de suporte. 

Desta forma parte-se do pressuposto de que, compreender o controle postural das 

bailarinas, acarretará um maior entendimento sobre a oscilação e instabilidade das 

bailarinas sobre as diferentes bases de suporte. 
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2 Objetivos 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Analisar o controle postural de bailarinas clássicas de níveis iniciantes, 

intermediário e avançado, em diferentes bases de suporte. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 - Comparar as diferentes bases de apoio entre bailarinas de diferentes níveis 

de experiência.  

 - Comparar controle postural nas bailarinas com e sem sapatilha de ponta. 
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2.3 Hipóteses de Estudo 

 

Hipótese 1: Haverá diferença entre os grupos na oscilação postural. 

Hipótese 2: Haverá diferença na oscilação do controle postural, ao 

comparar as bases de suporte com e sem sapatilhas. 

Hipótese 3: Haverá diferença na oscilação postural na base de suporte de 

ponta com relação as outras bases de suporte. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Controle Postural 

 

A postura e o equilíbrio envolvem a capacidade de se recuperar da 

instabilidade e da capacidade de antecipar e mover-se para ajudar a evitar a 

instabilidade e o controle postural envolve o controle da posição do corpo no 

espaço, com o objetivo de estabilidade e orientação (SHUMWAY-COOK; 

WOOLLACOTT, 2003). A estabilidade postural depende informação sensorial 

recebida, da noção da posição e movimento do corpo, em relação ao campo 

gravitacional e do ambiente (MOCHIZUKI; AMADIO 2003). A orientação postural é a 

capacidade de manter uma relação entre os segmentos do corpo e entre o corpo e 

o ambiente, para realizar alguma tarefa (SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 

2003). Desta forma o controle postural envolve o indivíduo, ambiente e a tarefa 

(POLLOCK; DURWARD; ROWE, 2000). 

Assim o controle postural é considerado estável com movimento não 

significante, sendo entendido como estável quando o centro de massa está sobre a 

base de apoio (SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2003; MOCHIZUKI; AMADIO 

2003). A base de apoio é reconhecida como a área do objeto que está em contato 

com a superfície de apoio (SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2003). No corpo 

humano, é considerada como base de suporte (BS) e é estabelecida pela distância 

ântero-posterior (AP) dos pés, delimitada pelas bordas dos calcanhares e dos 

dedos, e pela distância médio-lateral (ML) entre as bordas externas dos pés, 

(HORAK, 2006) 

 Visto que o controle postural utiliza as informações dos sistemas vestibular, 

somatossensorial, visual, juntamente com o sistema músculo esquelético e, assim, 

o sistema nervoso pode mudar a fonte principal de informação sensorial, para a 

manutenção dos arranjos corporais (MOCHIZUKI; AMADIO 2003; DUARTE, 2010; 

POLLOCK, 2000) O sistema de controle postural está ligado com os sistemas 

nervoso, sensorial e motor, responsável pela manutenção do equilíbrio do corpo 

(DUARTE, 2010; POLLOCK, 2000). 
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3.2 Controle postural e a plataforma de força  

 

Para avaliação do controle postural comumente é analisado o 

comportamento (principalmente a oscilação) do corpo durante a postura ereta 

estável (DUARTE; FREITAS, 2010). A avaliação pode ser realizada de modo 

qualitativo, através da observação, e quantitativo, realizada com instrumentos para 

medição (DUARTE; FREITAS, 2010). 

A posturografia é uma técnica utilizada para medir a oscilação do corpo ou 

de uma variável associada a essa oscilação (DUARTE; FREITAS, 2010). A variável 

mais utilizada no controle postural é o Centro de Pressão (COP) e o equipamento 

mais utilizado para mensura-lo é a plataforma de força (DUARTE; FREITAS, 2010).  

O COP indica a posição da aplicação das forças resultantes verticais agindo sobre a 

superfície de suporte (MOCHIZUKI; AMADIO 2003; DUARTE; FREITAS, 2010).  

O COP é associado ao controle postural devido a sua relação a centro de 

massa do corpo (COM), pois o COP é a resposta neuromuscular do balanço de 

COM (MOCHIZUKI; AMADIO 2003). E COM é o ponto de aplicação da força 

gravitacional resultante sobre o corpo (MOCHIZUKI; AMADIO 2003) 

Para análise de COP utiliza-se a plataforma de força, que consiste em uma 

placa sob a qual alguns (tipicamente quatro) sensores de força estão arranjados 

para medir os três componentes da força, nas direções ântero-posterior, médio-

lateral e vertical, e os três componentes do momento de força (torque), também nas 

direções ântero-posterior, médio-lateral e vertical, agindo sobre a plataforma 

(DUARTE; FREITAS, 2010). 

 

3.3 Controle Postural e Ballet Clássico  

 

Nas aulas e coreografias do ballet clássico, as bailarinas realizam tarefas, 

em que constantemente realizam equilíbrio estático e dinâmico, desta forma, para 

que elas executem os passos, elas precisam manter controle postural, de forma que 

auxilie na realização destas tarefas (THIESEN E SUMIYA, 2011; MALANGA, 1985).   

Alguns estudos verificaram o controle postural na dança, como Picon et al. 

(2002) que avaliaram as características dinâmicas dos movimentos de salto em 

primeira posição e da posição em ponta, utilizando o referencial biomecânico de 

análise de forças externas, quantificando valores de força reação do solo e pressão 



 8  

plantar para os movimentos selecionadas com uso de sapatilhas de ponta. Assim foi 

observado que a posição em ponta não produziu valores excessivos de pressão 

plantar, porém indicou que a parte anterior dos pés é bastante sobrecarregada 

durante esta posição muito utilizada pelas bailarinas (PICON et al, 2002). Porém no 

estudo de Picon et al. (2002) utilizou somente um indivíduo para a coleta de dados. 

No estudo de Barcellos e Imbiriba (2002) foi comparado  a postura e 

equilíbrio corporal entre a primeira posição em ponta (PP) do Balé Clássico com os 

pés paralelos e a posição ereta normal (PN) e, assim, foi concluído que o equilíbrio 

postural tem uma similaridade no equilíbrio entre PN e PP, indicando que os 

indivíduos praticantes de Balé Clássico estudados, em relação a ação dos 

mecanismos de regulação de equilíbrio e ajuste postural, apresentaram um bom 

ajuste do equilíbrio para esta nova postura. Porém, a amostra também foi pequena, 

de apenas 4 bailarinas, sugerindo, ao final, que haja mais estudos que pudessem 

verificar a comparação da postura na posição de ponta para indivíduos praticantes 

de Balé que se encontrem em diferentes níveis de qualificação. 

Na pesquisa de Rein et al. (2011) foi comparado o controle postural de 

bailarinos profissionais, amadores e um grupo controle, apresentando que 

dançarinos profissionais têm um melhor controle da estabilidade postural, devido a 

uma melhor distribuição de equilíbrio específico. 

Iunes et al. (2015) avaliou através da fotogrametria a postura de praticantes 

de ballet em comparação a um grupo controle pareados por idade. Apesar de ser 

outro método de avaliação, pode-se perceber que existem diferenças entre 

dançarinos e não dançarinos. Nos grupos com experiência no ballet clássico, o 

ângulo de rotação externa foi maior. 

 Deste modo, na literatura vemos que as bailarinas possuem maior angulo de 

rotação lateral de quadril, devido a técnica do ballet clássico que exige a 

permanência nesta posição “en dehors” (para fora). Também é visto na literatura 

alguns estudos de controle postural com bailarinas, porém utilizando-se de métodos 

de avaliação diferentes e, em grande parte, a posição dos pés não foi avaliada na 

posição “en dehors”, visto que as bailarinas utilizam mais esta posição. 

 
3.4 Ballet Clássico e Sapatilhas de Ponta  
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 Ao longo do processo de formação da bailarina, é introduzida nas aulas o uso 

das sapatilhas de ponta e, para isso, é necessário que o professor conheça as 

condições físicas da aluna e, assim, saber quando a criança deve começar a utilizar 

a sapatilha, não apenas com a idade certa, mas, também, a maturação da criança, 

para que não prejudique o seu desenvolvimento, pois, nas pontas a base de 

sustentação da bailarina será menor (GUIMARÃES; SIMAS, 2001; BARCELLOS; 

IMBIRIBA, 2002).  

A preocupação procede, já que o ballet clássico é caracterizado pela busca 

constante de padrões estéticos de movimentos, com movimentos de grande 

amplitude articular que, muitas vezes, vão além dos limites anatômicos 

(GUIMARÃES; SIMAS, 2001). Desta forma não é recomendado o uso precoce nas 

pontas, pois podem ocorrer adversidades, como, joanetes, calos e problemas nos 

joelhos, tais como, joelhos elásticos ou para trás, em consequência de ligamentos 

distendidos (GUIMARÃES; SIMAS, 2001).   

Quando as bailarinas começam a utilizar as sapatilhas passam por um 

processo de aprendizagem, passando por diferentes níveis de bailarinas que 

utilizam e dançam nas sapatilhas de ponta (PICON, 2002; BARCELLOS; IMBIRIBA, 

2002; GUIMARÃES; SIMAS, 2001). 
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4 MÉTODO 

 

4.1 Participantes  

 

O presente estudo foi de caráter transversal e a participação foi de maneira 

voluntária e condicionada aos seguintes critérios: 

 

 Serem do sexo feminino; 

 Praticar ballet clássico na Escola Municipal de Dança de Londrina; 

 Deveriam estar em um dos níveis de utilização de sapatilhas de ponta;  

 Ter idade entre 12 a 20 anos;  

 Não apresentar lesão ou ter se lesionado nos últimos três meses; 

 

A Escola Municipal de Dança de Londrina (EMDL) – FUNCART, possui, 

atualmente, aproximadamente 240 alunos no curso de formação de ballet clássico, 

que consiste em oito anos para formação. Dentro destes oito anos os bailarinos 

passam por avaliações e no final de cada ano, eles realizam uma prova, irá avaliar 

se eles estão aptos a passar para a outra turma. Para as meninas, as turmas do 

primeiro ao terceiro ano têm uma aprendizagem técnica e preparo físico para, 

saltos, giros e o uso das sapatilhas de ponta. Do quarto ao sexto ano as bailarinas 

começam a realizar aulas e dançar com a sapatilhas de ponta. E o sétimo e oitavo 

as bailarinas, além de aulas e coreografias de conjunto, também dançam solos de 

repertório nas pontas. 

Assim, após a seleção, a amostra contou com a participação de 30 

bailarinas que já realizavam aulas com sapatilhas de ponta, sendo 10 de nível 

iniciantes, com média de idade 13 ± 1,15 anos (GIN), 10 de nível intermediário, com 

média de idade de 15,7 ± 2,26 anos (GIT) e 10 de nível avançado, com média de 

idade de 15,4 ± 1,65 anos (GAV) (Tabela 1). 

O GIN são bailarinas que têm até dois anos de aulas com as sapatilhas de 

ponta e estão na turma de nível de quarto e quinto ano. O GIT são as bailarinas que 

realizam aulas com as sapatilhas de ponta de três a quatro anos, já apresentam 

coreografias em conjuntos na ponta e estão nas turmas de nível de sexto ano. O 

GAV são bailarinas que realizam aulas com as sapatilhas de ponta há mais de 
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quatro anos, já apresentam coreografias em conjuntos e solos nas pontas e estão 

nas turmas de nível sétimo e oitavo ano. 

As participantes foram caracterizada pela média (X) e desvio padrão (DP) da 

idade, massa corporal, estatura e tempo de uso das sapatilhas de ponta como 

mostra a tabela 1. 

 

Tabela 1. Média (X) e desvio padrão (DP) 

 Idade (anos) Massa corporal (kg) Estatura (m) Tempo de ponta (anos) 

GIN 13 ± 1,15 43,54 ± 16,42 1,57 ± 0,06 2 ± 0 

GIT 15,7 ± 2,26 49,68 ± 5,87 1,6 ± 0,07 3,2 ± 0,42 

GAV 15,4 ± 1,65 50,42 ± 6,63 1,62 ± 0,07 4,5 ± 0,85 

 

Fonte: autoria própria  

 

 

4.2 Tarefa 

 

A tarefa caracterizou pela permanência das participantes na plataforma de 

força, nas seguintes posições (Figura 1):  

 PIS - Pé inteiro sem a sapatilha;  

 MPS – meia ponta sem a sapatilha;  

 PISA – pé inteiro com a sapatilha de ponta;  

 MPSA – meia ponta com a sapatilha de ponta e; 

 PSA - ponta com a sapatilha de ponta. 
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Figura 1. PIS - Pé inteiro sem a sapatilha, MPS – meia ponta sem a sapatilha, PISA 

– pé inteiro com a sapatilha de ponta, MPSA – meia ponta com a sapatilha de ponta 

e PSA - ponta com a sapatilha de ponta. 

Fonte: Autoria própria 

 

Durante a execução das tarefas, em todas as bases de apoio, as 

participantes adotaram uma postura ereta e estática, com os braços em primeira 

posição, caracterizada pelos ombros relaxados, pequena adução de ombros 

arredondando os braços de forma que as falanges distais se encontrem a frente da 

altura do umbigo (Figura 2).  
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Figura 2. Primeira posição dos braços. 

Fonte: Autoria própria 

 

No presente estudo, as posições PIS, MPS PISA, MPSA e PSA foram 

padronizadas de forma que todas as posições estavam com os pés em primeira 

posição do ballet, em que se deve fazer rotação lateral de quadril com joelhos 

estendidos, porém, em PISA e PIS estavam com os calcanhares unidos e a planta 

do pé no chão, em MPSA e MPS os calcanhares estavam elevados e somente as 

falanges tocaram o chão e em PSA os calcanhares se elevaram até subir nas 

pontas dos pés sobre as sapatilhas de ponta. Para subir na plataforma a bailarina 

se posicionava atrás da plataforma e subia pela parte de trás e dava um passo à 

frente para posicionar-se na plataforma. O posicionamento dos pés foi traçado na 

plataforma de força por meio de uma fita adesiva, a fim de garantir o mesmo 

posicionamento para todos os participantes. 

Em cada condição experimental (PISA, MPSA, PSA, PIS e MPS) foram 

realizadas três tentativas, conforme recomendações de Corriveau et al. (2001). 

Desta forma, estabeleceram-se três tentativas em cada posição, totalizando 15 

tentativas experimentais, realizando de forma randomizada as posições com a 

sapatilhas de ponta (PISA, MPSA, PSA) e as posições sem as sapatilhas (PIS e 

MPS). 

O tempo de permanência em cada condição experimental (PISA, MPSA, 

PSA, PIS e MPS) foi de 20 segundos, com intervalo de 20 segundos entre as 

condições para que o participante pudesse descansar e, desta forma, haver um 

controle da fadiga. Caso ocorressem perturbações, internas ou externas ao 

indivíduo, durante os 20 segundos da tentativa, resultava na exclusão da tentativa, 

sendo necessária uma nova tentativa. 

O tempo de duração do teste é importante para a validade e confiabilidade 

do teste, sugerindo que este se estabeleça entre 20-30 segundos de avaliação 

(CLAIR; RIACH, 1996). As participantes tiveram uma tentativa de familiarização 

com a plataforma e com as condições experimentais e também tiveram a presença 

de dois pesquisadores previamente treinados para orientação e auxilio da coleta. 

Todas as condições foram desempenhadas com o olhar fixo em um alvo 

circular posicionado na parede a dois metros de distância da plataforma e na 

direção dos olhos dos participantes, seguindo as recomendações de Paulos, 
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Straube e Brandt (1984). 

. 

4.3 Procedimentos 

 

As participantes deste estudo foram abordadas nas dependências Escola 

Municipal de Dança – FUNCART e foram convidadas aquelas que estivessem 

dentro dos critérios de inclusão. 

Aceitando o convite para participação e preenchendo os critérios de 

participação, as bailarinas selecionadas foram convidadas a participar da coleta no 

Laboratório do Grupo de Estudos e Pesquisa em Desenvolvimento e Aprendizagem 

Motora (GEPEDAM), localizado no Centro de Educação Física e Esporte (CEFE), 

da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Assim as participantes foram 

esclarecidas sobre os objetivos e os procedimentos do presente estudo e, havendo 

concordância, foi solicitado que assinassem o Termo de Compromisso Livre e 

Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE I). As bailarinas menores de 18 anos deveriam 

constar, também, a assinatura dos pais e/ou responsáveis. As participantes que 

foram fotografadas assinaram Termos de consentimento para fotografias, vídeos e 

gravações (APÊNDICE II) 

A primeira etapa caracterizou-se com o auxílio do pesquisador, no 

preenchimento de uma anamnese (APÊNDICE III) e a quantificação da estatura e 

da massa corporal, com o objetivo de caracterizar a amostra e dividir os grupos. 

Assim o controle da seleção e a inclusão da amostra das participantes foram 

conduzidos por meio da anamnese. 

A coleta foi realizada individualmente. Assim, após as medições 

antropométricas, as participantes realizavam um aquecimento padronizado de cinco 

minutos, constando de exercícios de meia ponta, dorsiflexão, flexão plantar, para os 

pés. Cada grupo (GIN, GIT e GAV) executaram as posições de bases de suporte na 

plataforma de força, de forma randomizada. Sendo também randomizado se 

bailarina deveria iniciar com ou sem as sapatilhas de ponta. 

Foram coletadas 3 tentativas em cada situação de posicionamento dos pés. 

A tarefa constituiu na permanência das participantes na posição ereta estática, 

sobre uma plataforma de força, com os pés encontrando-se calçados nas sapatilhas 

de ponta nas posições PISA, MPSA, PSA e sem as sapatilhas nas posições PIS e 

MPS (Figura 1), os braços estavam posicionados em primeira posição de braços de 
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acordo com a técnica do ballet clássico (Figura 2), por vinte segundos, tempo 

apesar de curto foi considerado limite para a manutenção da base de apoio nas 

pontas (BARCELLOS; IMBIRIBA, 2002). 

  

4.4 Instrumentos  

4.4.1. Balança e Estadiômetro 

 

As variáveis antropométricas (massa corporal e estatura) foram 

quantificadas por uma balança digital da marca Omron modelo HBF-510W com 

aproximação de 0,1 kg e um estadiômetro manual da marca Welmy, com resolução 

em milímetros e intervalos de cinco milímetros. 

 

4.4.2 Plataforma de Força 

 

O controle postural foi mensurado por meio de uma plataforma de força 

portátil da marca Bertec Corporation® do tipo célula de carga, modelo 4060-08, com 

uma dimensão (LxWxH) de 60 cm por 40 cm por 5 cm, podendo suportar até 220 kg 

(Figura 3). 

Figura 3. Plataforma de força  

Fonte: Autoria Própria 

 

A plataforma possui uma frequência de aquisição de 1000 Hz. Sabe-se que 

em indivíduos normais, os componentes de frequência do COP podem ser 
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observados a uma frequência abaixo de 10 Hz (WINTER, 1995), entretanto, são 

utilizadas frequências maiores que 10 Hz para análise do COP devido à presença de 

ruídos (DUARTE; FREITAS 2010). 

A plataforma é acoplada ao computador por meio de um cabo de conexão 

universal serial bus com conversor analógico digital de 16 bits, o qual exportou os 

dados da plataforma para o software Bertec Digital Acquire, versão quatro. Os dados 

obtidos da plataforma foram analisados por meio do software Matlab versão 7, a 

partir de uma rotina de programação (DUARTE; FREITAS, 2010). 

As variáveis, calculadas a partir do software Matlab, foram:  

 Área de oscilação (cm2), que estima a dispersão dos dados do COP 

(BARCELLOS; IMBIRIBA, 2002); 

 Amplitude média (cm), que se refere à distância entre o deslocamento mínimo 

e máximo nos sentidos AP e ML do COP;   

 Velocidade Média (cm/s), que determina o quão rápido foi o deslocamento do 

Cop. 

 

4.5 Análise Estatística 

  

As variáveis independentes em análise foram os grupos (GIN, GIT e GAV) e 

as condições (PISA, MPSA, PSA, PIS e MPS). E as variáveis dependentes foram a 

área de oscilação do COP (cm2), amplitude AP e ML (cm), velocidade média de 

deslocamento do COP (cm/s).  

A estatística descritiva do presente estudo foi feita por meio da Mediana 

(MED) e do primeiro e terceiro intervalo interquartil (Q1; Q3), uma vez que os dados 

não apresentaram distribuição normal no teste de Shapiro-Wilk. 

Considerando a não normalidade dos dados e a refutação da 

homogeneidade pelo teste de Levene, aplicou-se, então, na parte analítica, o teste 

de Kruskall-Wallis, para identificar as diferenças e, posteriormente, o teste de Mann-

Whitney para localizar as diferenças. O teste de Friedman foi utilizado para localizar 

as diferenças entre as bases de suporte. 

A significância adotada foi de p < 0,05. A análise estatística foi realizada 

pelo pacote estatístico SPSS 20.0. 
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5 RESULTADOS  

 

A partir das análises estatísticas foi possível observar diferenças 

significativas (p<0,05) entre os grupos e as condições. Os grupos que se diferiram 

foram o GIN  que apresentou maior área de oscilação (Med=3,82; Q1=2,76 e Q3= 

5,44) que GIT (MED=2,56; Q1=1,91 e Q3= 2,76) na condição MPS (p≤0,005), como 

mostra a Figura 4. E as bases de suporte (BS), PIS (Med=2,12; Q1=1,78 e 

Q3=3,34), MPS (MED=2,85; Q1=2,11 e Q3=3,89), PISA (Med=2,35; Q1=1,75 e 

Q3=3,07) e MPSA (MED=3,58; Q1=2,54 e Q3=4,85) apresentaram diferença 

significativa entre si, e podemos verificar que as posições com o pé inteiro (PIS e 

PISA) tiveram menor oscilação que que as poisições de meia ponta (MPS e MPSA) 

(Figura 4). 

 

 

 

Figura 4. Mediana e intervalo interquartil da área de oscilação (cm2) 

a- p<0,05 - Diferença significativa entre as bases 

* p<0,05 - Diferença significativa entre os grupos: iniciante (GIN) e intermediário 

(GIT), na base de suporte meia ponta sem sapatilha (MPS). 

 

Na oscilação médio-lateral (ML) apresentou diferença significativa entre as 

BS, PIS (Med=1,58; Q1= 1,23 e Q3= 2), MPS (Med=1,88; Q1=1,6 e Q3= 2,46), PISA 
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(Med= 1,58; Q1=  1,3 e Q3= 1,9) e MPSA (Med= 2,19; Q1=  1,93e Q3= 2,74), e foi 

possivel perceber que a BS de meia ponta (MPS e MPSA) apresentou maior 

oscilação que a BS de pé inteiro (PIS e PISA)(Figura 5). Também na oscilação ML a 

diferença significativa entre os grupos foi, entre GIN (Med=2,44; Q1=1,99 e 

Q3=2,64) que ocorreu, maior oscilação que GIT (Med=1,71; Q1=1,42 e Q3=1,84), na 

condição MPS (p≤0,002), como mostra a Figura 5.  

 

 

 

 

Figura 5. Mediana e intervalo interquartil da amplitude médio-lateral (ML)  

a - p<0,05 - Diferença significativa entre as bases 

* p<0,05 - Diferença significativa entre os grupos: iniciante (GIN) e 

intermediário (GIT)  

# p<0,05 – Diferença significativa entre os grupos: iniciante (GIN) e avançado 

(GAV). 

 

Na amplitude ântero-posterior (AP) as BS,  PIS (Med=1,98; Q1=1,73 e 

Q3=2,39), MPS (Med=2,35; Q1=2,01 e Q3=2,6), PISA (Med=2,02; Q1=1,80 e 

Q3=2,32) e MPSA (Med=2,38; Q1=2,21 e Q3=2,75) apresentaram diferença 

significativa entre si, e podemos verificar que as posições com o pé inteiro (PIS e 

PISA) tiveram menor oscilação que que as poisições de meia ponta (MPS e MPSA), 

para GIN (Figura 6). 
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Figura 6. Mediana e intervalo interquartil da amplitude ântero-posterior (AP) 

 a - <0,05 - Diferença significativa entre as bases de suporte. 

 

Na velocidade média (Vel) as BS,  PIS (Med=1,12; Q1=0,96 e Q3=1,33), 

MPS (Med=2,78; Q1=2,45 e Q3=3,17), PISA (Med=1,29; Q1=1,16 e Q3=1,64) e 

MPSA (Med=2,91; Q1=2,38 e Q3=3,34) apresentaram diferença significativa entre si, 

e podemos verificar que as posições com o pé inteiro (PIS e PISA) apresentaram Vel 

menor que, as posições de meia ponta (MPS e MPSA), como apresenta a Figura 7. 

 

 

Figura 7. Mediana e intervalo interquartil da Velocidade média (Vel) 
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 a - <0,05 - Diferença significativa entre as bases de suporte. 

 

 A BS de PSA foi a que apresentou maior oscilação  postural entre os 

grupos. Desta forma em PSA os grupos GIN (Med=69,64; Q1=6,52 e Q3=187,08) e 

GIT (Med=2,98; Q1=2,57 e Q3=67,03) apresentaram diferenças significantes, em 

que, GIN apresentou maiores valores na área de oscilação, do que GIT (p≤0,023). 

Ainda, na variavel área de oscilação, GIN (Med=69,64; Q1=6,52 e Q3=187,08) 

maiores valores que, GAV (Me=4,17; Q1=2,07 e Q3=6,32) apresentando 

significativa, de uma vez que o p≤0,008 (Figura 8). 

Na oscilação AP houve diferenças significativas entre o GIN (Med=9,23; 

Q1=4,55 e Q3=21,8) e GAV (Med=3,24; Q1=2,92 e Q3=5,19), que GIN ocorreu 

maior oscilação que GAV, na condição na condição PSA (p≤ 0,023)(Figura 8). Na 

oscilação ML, GIN (Me=16,59; Q1=4,26 e Q3=30,74) e GIT (Me=2,03; Q1=1,91 e 

Q3=14,98) apresentou diferença significativa na condição PSA (p≤0,028) e, por fim, 

entre GIN (Me=16,59; Q1=4,26 e Q3=30,74) e GAV (Me=2,4; Q1=1,71 e Q3=3,51) 

na condição PSA (p≤0,007), no qual GIN apresentou maior oscilação postural do que 

GIT e GAV, como mostra a Figura 8. 

 

 

Figura 8. Mediana e intervalo interquartil 

* p<0,05 - Diferença significativa entre os grupos: iniciante (GIN) e intermediário 

(GIT). 

# p<0,05 – Diferença significativa entre os grupos: iniciante (GIN) e avançado (GAV). 

.  
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6 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo analisou o controle postural de bailarinas clássicas de 

níveis iniciante, intermediário e avançado, com diferentes bases de apoio. Desta 

forma, as hipóteses relataram que: haveria diferença entre os grupos na oscilação 

do equilibrio postural; teria diferença na oscilação do equilibrio postural, ao comparar 

as bases de suporte com e sem sapatilhas; e que o equilibrio postural teria diferença 

na oscilação base de suporte de PSA com relação as outras bases de suporte (BS). 

De acordo com essas hipóteses houve diferença de GIN com os outros 

grupos, porém GIT e GAV não tiveram diferença ente si. Contudo, quando 

comparado as bases de suporte com e sem sapatilhas apresentou diferença 

significativa, mas pode-se observar que, ocorreu maior oscilação quando diminuiu a 

BS, do que ao relação do uso ou não das sapatilhas de ponta. E na BS de PSA foi 

apresentado maior oscilação postural, do que as outras BS. 

Os principais achados do presente estudo demonstram que, com relação 

aos níveis de experiência das bailarinas, observamos que GIN teve diferença 

significativa com os outros grupos, tendo maior oscilação postural que GIT e GAV, 

porém o GAV e GIT não apresentaram diferença significativa entre eles.  

Barcelos e Imbira (2002) apontaram que a posição de ponta ocorreu maior 

deslocamento AP que a posição de pés paralelos.E como vemos no presente estudo 

a BS de ponta também foi a que apresentou maior oscilação AP no grupo iniciante. 

Entretanto neste estudo também apresentou na posição PSA maior oscilação 

postural nas variveis ML  e área de oscilação. Desta forma pode-se verificar que 

como a posição de ponta a BS é menor ocorre maior oscilação postural.  

No presente estudo verifica-se que a oscilação ML apresentou ser maior que 

que a AP na posição PSA, pois em todos os grupos ocorreu que algum individuo 

apresentou deslocamento no nesta posição, tranferindo a oscilação de uma perna 

para a outra, buscando ficar na postura ereta, e manter-se em cima da plataforma. 

Rein et al. (2011) apontou que dançarinos profissionais têm um melhor 

controle da estabilidade postura, do que amadores e não praticantes de ballet. Como 

mostra no presente estudo que o grupo iniciante teve maior oscilação postural, 

diferindo significativamente com os outros grupos de maior nível de experiência. 

Assim verifica-se que quanto maior o experiência da bailarina menos ela irá oscilar a 

sua postura. 
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Em relação a sapatilha de ponta, as posições PIS, MSP, PISA e MPSA 

apresentam diferença entre si, porém os dados apresentas ter maior oscilação na 

meia ponta (MPS e MPSA), pela BS ser menor, sendo assim a oscilação está mais 

relacionada à tarefa do que o uso das sapatilhas. Pois as bailarinas realizam aulas 

com sapatilhas de ponta e sem a sapatilha de ponta, desta forma elas praticam 

essas posições com e sem sapatilha, assim, o que dificultou mais as bailarinas foi 

quando diminui a BS. 

A partir do estudo de Barcelos e Imbira (2002) verificamos apontamentos 

para realizar pesquisa comparando a postura na posição de ponta para indivíduos 

praticantes de Balé que se encontrem em diferentes níveis de qualificação e na 

pesquisa de Iunes et al. (2015) observamos que através da fotogrametria que nos 

grupos com experiência no ballet clássico, o ângulo de rotação externa é maior, por 

utilizarem diariamente esta posição. Desta forma o presente estudo comparou os 

diferentes níveis com as BS com rotação externa de quadril  (en dehors), pois é o 

posicionamento que as bailarinas clássicas utilizam nas aulas.  

A literatura aponta que ainda não está claro sobre o controle postural nas 

bailarinas, como em diferentes bases de apoio e em diferentes níveis de experiência 

(BARCELOS; IMBIRA, 2002; PICON, 2002; ARAÚJO; et al., 2013). E no estudo 

compreendeu-se o controle postural das bailarinas, de diferentes níveis de 

experiência em diferentes bases de suporte. 

Portanto, como grupo iniciante teve maior oscilação postural que os outros 

grupos de maior nível de experiência, observou-se quanto maior o tempo de prática 

das bailarinas, menor ocilação postural ela terá. Porém em todos os níveis de 

experiência a posição PSA apresentou maior oscilação, pois está posição a BS é 

menor. 
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7 CONCLUSÃO 

 

De acordo com as hipóteses houve diferença de GIN que apresentou maior 

oscilação postural que os outros grupos, porém GIT e GAV não tiveram diferença 

ente si. E quando comparado as bases de suporte com e sem sapatilhas os dados 

apresentam ter maior oscilação em relação a tarefa, do que o uso das sapatilhas. Os 

resultados também indicam que a posição em ponta foi a que apresentou maior 

oscilação em todos os grupos. 

Assim vemos que, quando as bailarinas inciam nas pontas, possuem maior 

dificuldade do controle postural, mas a partir do nível intermediario o controle 

postural não difere do nível avançado.  

Desse modo, esse estudo contribui para esclarecer sobre o uso do controle 

postural em bailarinas de diferentes niveis de experiência, em diferentes bases de 

suporte. No entanto, para um melhor entendimento, o estudo apresentou algumas 

limitações. A primeira delas está relacionada com  a existencia de poucos estudos 

sobre o tema e a população da pesquisa. Isso dificultou a revisão de literatura e as 

comparações necessarias dos resultados encontrados com outros estudos 

realizados. Em segundo lugar o tempo de realização da tarefa, que foi reduzido, pois 

na posição de ponta muitas das participantes não conseguiram ficar em equilíbrio 

estático, mesmo o tempo sendo reduzido anteriormente, para 20 segundo. 

Para que possa haver mais investigacões acerca desse tema, sugere-se 

novos estudos com uma populacão mais abrangente e, tambem, com a inclusão de 

outros posicionamentos dos pés utilizados pelas bailarinas, como a base unipodal. 

E, por fim, estudos longitudinais podem enriquecer o entendimento sobre o processo 

de mudanças no controle postural ao longo de sua graduacão e/ou periodo de 

prática na ponta. 
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APÊNDICE I 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Maiores de 18 anos 
 

 
“ANÁLISE DO CONTROLE POSTURAL EM DIFERENTES NÍVEIS DE 

EXPERIÊNCIA DE BAILARINAS CLÁSSICAS” 
 

Prezado (a) Senhor (a): 

 

Gostaríamos de convidá-lo (a) para participar da pesquisa “ANÁLISE DO 

CONTROLE POSTURAL EM DIFERENTES NÍVEIS DE EXPERIÊNCIA DE 

BAILARINAS CLÁSSICAS”, a ser realizada no centro de educação Física e Esporte 

(CEFE) da Universidade Estadual de Londrina (UEL). O objetivo da pesquisa é 

“Analisar o controle postural de bailarinas clássicas de níveis iniciantes, intermediário 

e avançado, com diferentes bases de apoio”. Sua participação é muito importante e 

ela se daria da seguinte forma, preenchendo uma ficha com dados pessoais, subir 

na plataforma de força e realizar as diferentes bases de apoio, com e sem as 

sapatilhas de ponta, para que seja feita a análise do controle postural.  

Esclarecemos que sua participação é totalmente voluntária, podendo o (a) senhor 

(a): recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento, sem que isto 

acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. Esclarecemos, também, que suas 

informações serão utilizadas somente para os fins desta pesquisa (ou para esta e 

futuras pesquisas) e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, 

de modo a preservar a sua identidade.  

Esclarecemos ainda, que o (a) senhor (a) não pagará e nem será remunerado (a) 

por sua participação. Garantimos, no entanto, que todas as despesas decorrentes 

da pesquisa serão ressarcidas, quando devidas e decorrentes especificamente de 

sua participação. 

Os benefícios esperados são compreensão dos mecanismos de controle postural 

nas bailarinas de diferentes níveis. Quanto aos riscos, não haverá riscos para as 

bailarinas na participação da pesquisa. 
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Caso o (a) senhor (a) tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos 

poderá nos contatar Eduarda Chiyoko Nishikawa, rua Cabo Frio n°948, 

(43)996101992, dudanishi@gmail.com, ou procurar o Comitê de Ética em Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos da Universidade Estadual de Londrina, situado junto ao 

LABESC – Laboratório Escola, no Campus Universitário, telefone 3371-5455, e-mail: 

cep268@uel.br. 

Este termo deverá ser preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma delas 

devidamente preenchida, assinada e entregue ao (à) senhor (a). 

 

      Londrina, ___ de ________de 201_. 

               

Pesquisadora                                                   

RG  

 

 

 

 

_____________________________________ (NOME POR EXTENSO DO 

SUJEITO DE PESQUISA), tendo sido devidamente esclarecido sobre os 

procedimentos da pesquisa, concordo em participar voluntariamente da pesquisa 

descrita acima.   

 

Assinatura (ou impressão dactiloscópica): ____________________________ 

Data: ___________________ 
 
 

 
Obs.: Caso o participante da pesquisa seja menor de idade, o texto deve estar voltado para os pais 

e deve ser incluído ainda, campo para assinatura do menor e do responsável. 
 

 

 

 

 

 

mailto:cep268@uel.br
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Menores de 18 anos  
 

 
“ANÁLISE DO CONTROLE POSTURAL EM DIFERENTES NÍVEIS DE 

EXPERIÊNCIA DE BAILARINAS CLÁSSICAS ” 
 

Prezado (a) Senhor (a): 

 

Gostaríamos de convidar a criança ou adolescente sob sua responsabilidade para 

participar da pesquisa “ANÁLISE DO CONTROLE POSTURAL EM DIFERENTES 

NÍVEIS DE EXPERIÊNCIA DE BAILARINAS CLÁSSICAS ”, a ser realizada no 

centro de educação Física e Esporte (CEFE) da Universidade Estadual de Londrina 

(UEL). O objetivo da pesquisa é “Analisar o controle postural de bailarinas clássicas 

de níveis iniciantes, intermediário e avançado, com diferentes bases de apoio”. A 

participação da criança ou adolescente é muito importante e ela se daria da seguinte 

forma, preenchendo uma ficha com dados pessoais, subir na plataforma de força e 

realizar as diferentes bases de apoio, com e sem as sapatilhas de ponta, para que 

seja feita a análise do controle postural. 

Esclarecemos que a participação da criança ou do adolescente é totalmente 

voluntária, podendo o (a) senhor (a) solicitar a recusa ou desistência de participação 

da criança ou do adolescente a qualquer momento, sem que isto acarrete qualquer 

ônus ou prejuízo à criança ou adolescente. Esclarecemos, também, que as 

informações da criança ou do adolescente sob sua responsabilidade serão utilizadas 

somente para os fins desta pesquisa (ou para esta e futuras pesquisas) e serão 

tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a 

identidade da criança ou do adolescente.  

Esclarecemos ainda, que nem o (a) senhor (a) e nem a criança ou adolescente sob 

sua responsabilidade pagarão ou serão remunerados (as) pela participação. 

Garantimos, no entanto, que todas as despesas decorrentes da pesquisa serão 

ressarcidas, quando devidas e decorrentes especificamente da participação. 

Os benefícios esperados são compreensão dos mecanismos de controle postural 

nas bailarinas de diferentes níveis. Quanto aos riscos, não haverá riscos para as 

bailarinas na participação da pesquisa. 

Informamos que esta pesquisa atende e respeita os direitos previstos no Estatuto da 

Criança e do Adolescente- ECA, Lei Federal nº 8069 de 13 de julho de 1990, sendo 
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eles: à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária. Garantimos também que será atendido o Artigo 18 do ECA: “É 

dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo 

de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 

constrangedor. ”   

Caso o (a) senhor (a) tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos 

poderá nos contatar Eduarda Chiyoko Nishikawa, rua Cabo Frio n°948, 

(43)996101992, dudanishi@gmail.com, ou procurar o Comitê de Ética em Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos da Universidade Estadual de Londrina, situado junto ao 

LABESC – Laboratório Escola, no Campus Universitário, telefone 3371-5455, e-mail: 

cep268@uel.br. 

Este termo deverá ser preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma delas 

devidamente preenchida, assinada e entregue ao (à) senhor (a). 

 

      Londrina, ___ de ________de 201_. 

               

Pesquisadora                                                   

RG:                         

 

 

 

 

 

_____________________________________ (NOME POR EXTENSO DO 

RESPONSÁVEL PELO PARTICIPANTE DA PESQUISA), tendo sido devidamente 

esclarecido sobre os procedimentos da pesquisa, concordo com a participação 

voluntária da criança ou do adolescente sob minha responsabilidade na pesquisa 

descrita acima.   

 

Assinatura (ou impressão dactiloscópica): ____________________________ 

Data: ___________________ 
 
 

 

mailto:cep268@uel.br
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Caso o adolescente seja maior de 12 anos, deverá constar o espaço abaixo para 
assinatura do menor.  
 

 

Assentimento Livre e Esclarecido do Adolescente 

 

_____________________________________ (NOME POR EXTENSO DO 

PARTICIPANTE DA PESQUISA), tendo sido totalmente esclarecido sobre os 

procedimentos da pesquisa, concordo em participar voluntariamente da pesquisa 

descrita acima.  

 

Assinatura (ou impressão dactiloscópica): ____________________________ 

Data: ___________________ 
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APÊNDICE II 

Consentimento para fotografias, vídeos e gravações 

Eu____________________________________________________, responsável 

pelo aluno (a) _____________________________________ permito a participação 

ao projeto intitulado Análise do Controle Postural em Diferentes Níveis de 

Experiência de Bailarinas Clássicas, no qual obtenha fotografias, filmagem ou 

gravação do meu filho (a) para fins de pesquisa, no qual será verificada a análise do 

movimento. 

Eu concordo que o material e informações obtidas relacionadas ao meu filho (a) 

possam ser utilizados exclusivamente para esse fim acadêmico. 

As fotografias, vídeos e gravações ficarão sob a propriedade da pesquisadora 

responsável pelo estudo e, sob a guarda dos mesmos, as imagens não serão 

divulgadas em nenhum meio. 

Nome dos pais ou responsável:      

___________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Assinatura: 

_______________________________________________________________ 

Se o indivíduo é menor de 18 anos de idade, ou é incapaz, por qualquer razão de 

assinar, o Consentimento deve ser obtido e assinado por um dos pais ou 

representante legal. 

Pesquisadora 

Londrina, _________________ de ______________________ de 2016  
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APENDICE III 

Informações da Bailarina 

 

Nome: 

 

Data de nascimento:     Idade: 

 

Massa Corporal:     Estatura: 

 

Apresentar lesão ou se lesionou nos últimos três meses? 

 

Possui alguma dor ou machucado (joanete, tendinite, bolhas)? 

 

Faz aula de ballet clássico de que turma/nível? 

 

Há quanto tempo usa sapatilhas de ponta ?: 

 

Já apresentou alguma coreografia nas pontas ?:  

 

Já apresentou algum solo de repertório nas pontas ?: 

 

 

 

Condições randomizadas: 

 

( ) Com Sapatilha  ( ) Sem sapatilha  
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