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A PRÁTICA DO POLE DANCE E OS SEUS BENEFÍCIOS À SAÚDE: 

UMA REVISÃO DE LITERATURA 

 

Resumo: Com a criação do Pole Dance fitness, surgiu o interesse de saber se realmente ele 

trás benefícios à saúde e quais seriam eles. Além disso, tal prática poderia ser mais um tipo de 

exercício físico para se escolher. O presente estudo de revisão de literatura abordou a temática 

“A prática do Pole Dance e seus benefícios à saúde”, com o objetivo de identificar os 

benefícios à saúde da prática do Pole Dance. Foram revisados documentos e utilizadas 

entrevistas e depoimentos de outros estudos para caracterizar o trabalho. Concluiu-se que os 

participantes do Pole Dance tiveram benefícios como melhora da disposição, sensualidade, 

autoestima, condicionamento físico e ganho de força muscular; isso sugere que a prática do 

Pole Dance, é sim, benéfica a saúde em geral. 

 

Palavras chave: atividade física, exercício físico, qualidade de vida. 
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THE PRACTICE OF POLE DANCE AND ITS BENEFITS TO HEALTH: 

A LITERATURE REVIEW 

 

Abstract: With the creation of Pole Dance fitness, the interest arose to know if it really brings 

health benefits and what they would be. In addition, this practice could be another kind of 

physical exercise to choose from. The present literature review study addressed the theme 

"The practice of Pole Dance and its health benefits", with the objective of identifying the 

health benefits of Practice of Pole Dance. We reviewed documents and used interviews and 

testimonials from other studies to characterize the work. It was concluded that Pole Dance 

participants had benefits such as improved disposition, sensuality, self-esteem, physical 

conditioning and gains in muscular strength; this suggests that the practice of Pole Dance, is 

yes, beneficial to health in general. 

 

Key-words: physical activity, physical exercise, quality of life outcomes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente as pessoas buscam de uma melhor qualidade de vida e saúde. Para isso, 

recorrem à prática de atividades físicas, sejam elas ao ar livre: corridas em praças, 

caminhadas; em academias: musculação, ginásticas coletivas, treinos aeróbicos; clubes: 

prática de natação, jogos como futebol, vôlei, peteca, e/ou atividades voltadas para o lazer 

(Jadna Oliveira, 2012). 

Em geral, as pessoas buscam atividades que possam lhes proporcionar além de prazer 

e bem estar, benefícios estéticos corporais de maneira rápida e eficiente, buscando assim 

atividades novas ou que estejam em ascensão naquele momento. Dentre as opções, a prática 

de Pole Dance vem se destacando e ganhando notoriedade entre as atividades praticadas pela 

população em geral. O Pole Dance pode ser praticado com a utilização de uma barra vertical 

(Pole) que em contato com pele gera atrito, logo, a sustentação do corpo, criando assim 

diversos movimentos que unidos e guiados através da música, se tornam uma coreografia e se 

faz dança. (Jadna 2012) 

Segundo Sabah (2003), a época onde esportes era coisa só para homens já se foi, 

acreditar que as mulheres eram menos capazes de praticar outras modalidades que não fossem 

algo como dança e ginástica rítmica já não é mais algo do nosso cotidiano, assim foi surgindo 

grandes atletas femininas nas lutas, nos jogos com bola etc. Com isso, as mulheres, assim 

como os homens, também procuram a aderir a pratica de exercícios físicos regular, muitas 

vezes pelos mesmos motivos que eles procuram. Segundo Nunomura (1998), as mulheres 

aderirem a pratica de exercícios por motivos de saúde e manter a forma estética já os homens 

o condicionamento físico e convívio social.  

Sendo assim, o presente estudo de revisão bibliográfica tratou do tema: Os benefícios 

à saúde através da prática do Pole Dance, no qual teve como problema de pesquisa: Quais 

benéficos à saúde da prática do Pole Dance? O estudo foi apresentado na seguinte ordem: 

contar a história do Pole Dance a partir de quando e como surgiu, e por que está sendo 

praticado até hoje baseado em dois estudos baseados no Pole Dance. Segue-se com as 

vivências de Nathâny Entreportes, além de relatos de algumas mulheres que ensinam o Pole 

Dance. 

 

 

 



8 
 

2. Objetivo geral: 

Identificar os benefícios à saúde da prática do Pole Dance. 

2.1 Objetivos específicos: 

Ver quais foram as mudanças em relação à saúde, através de entrevistas feitas com 

alunas que praticam o Pole Dance. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

   3.1 A História do Pole Dance 

 

O Pole Dance tem  sua origem ligada a prática do Mallakhamb (homem de força) uma 

espécie de yoga praticado num poste de madeira e com cordas, ginástica tradicional indiana 

(Figura 01). Também é relacionado ao Pole Dance o Mallastambha, onde os lutadores de 

wrestling ganhavam massa muscular. Tem origem também na Inglaterra no início dos teatros 

que eram feitos encima de carroças  no qual as mulheres para chamar a atenção faziam 

movimentos sensuais nos pilares. (Escola Internacional de Pole Dance). 

 

Figura 01 - Mallakhamb praticado por homem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.mallakhambindia.com 

  

O Pole Dance, como conhecemos hoje, se originou durante os anos 1920, no ápice da 

Grande Depressão Americana. Tour Fair Shows (que se originaram do negócio dos tours de 

circo) viajavam de cidade em cidade divertindo as multidões. Como parte do espetáculo 

principal também existia outros shows paralelos em tendas pequenas ao redor da tenda do 

circo principal. Uma das tendas mais famosas era conhecida como o show erótico 

das dançarinas HoochiCoochi, que ganharam esse nome devido movimento que as 

dançarinas faziam com o quadril. Elas dançavam sugestivamente em um palco pequeno em 

frente às multidões de assovios. Por causa do tamanho das tendas, o poste que segurava a 

tenda ficava bem na beirada dos pequenos palcos e as dançarinas começaram a se aproximar 

dos postes e a dançar com eles. (WAS – We Are Sports, acesso em: 24 jul. 2017). 
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Das dançarinas HoochiCoochi, se transferiu para os bares noturnos como espetáculo 

Burlesque (comédia da década de 50). Ele originou no início da Era Vitoriana (1840), os 

personagens principais carregavam um burle – um bastão com a ponta almofadada – que era 

usado para “bater” nos outros personagens com uma finalidade cômica. Seguindo seu 

desenvolvimento nos anos 1950 e o primeiro registro do Pole Dance como conhecemos hoje 

foi em 1968 com a performance de Belle Jangles no clube de striptease Mugwump, em 

Oregon. O Pole Dance moderno começou a ser documentado somente a partir dos anos 1980 

no Canadá. Entre os anos 1960 e 1970, muito pouco aconteceu em relação ao Pole Dance e 

pouco se documentou até os anos 1980, quando striptease e poledancing se tornaram 

populares no Canadá e nos Estados Unidos. (WAS – We Are Sports, acesso em: 24 jul. 2017.) 

Não só o Pole Dance, mas outras danças eram reconhecidas por serem imorais, e 

tiveram dificuldades de serem reconhecidas e respeitadas. Tais como o Ballet, a Salsa, o 

Tango e a Dança do Ventre, essas danças representavam a sexualidade e luxúria, por isso 

foram muito criticadas. O Ballet em sua história, fala sobre a prática da dança pelos homens, 

pois as mulheres não tinham permissão para dançar. Já o Tango, surgiu na França, mas 

cresceu e se desenvolveu na Argentina, nos bordeis de Buenos Aires, devido a sua maneira 

auto expressiva e rebelde. (WAS – We Are Sports, acesso em: 24 jul. 2017.) 

Em 1990, Fawnia (canadense), foi vista praticando Pole Dance, e as mulheres 

entenderam que ela o praticava voltado a manutenção de sua boa forma. Foi ela quem lançou 

o primeiro DVD ensinando o Pole Fitness e a Dança (WAS – We Are Sports, acesso em: 24 

jul. 2017.) 

No ano de 2000, o Pole Dance se desenvolveu, saindo do exótico ao Pole Fitness 

evoluído em 2006, o que trouxe para as mulheres comuns opção para sua rotina fitness, a 

pesar que pouca das mulheres que praticam o Pole Dance como fitness, não tem Pole em casa 

para treinos. (WAS – We Are Sports, acesso em: 24 jul. 2017.) 

O Circo de Soleil passou a utilizar performances baseadas nos poles chineses. E 

baseado nisso, homens também começaram a utilizar a técnica dos pole chineses e possuem 

números acrobáticos em shows pelo mundo. Assim como o Mallakhamb e o Pole Dance, 

os poles chineses também se utilizam do atrito entre pele e equipamento. (WAS – We Are 

Sports, acesso em: 24 jul. 2017.) 
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3.2 A DIVISÃO DO POLE DANCE 

 

Mesmo que o público em geral se oponha em aceitar o Pole Dance como uma 

atividade física ou esportiva, a mentalidade e atitude das pessoas já começaram a mudar e o 

Pole Fitness já está sendo mais bem aceito. Ele é composto por uma modalidade de exercício 

físico e dança, no qual se dança com e ao redor da barra, que é composta por um metal polido. 

A atividade envolve movimentos de ginástica olímpica, movimentos livres, Ballet e dança 

contemporânea em dimensões diferentes que adicionam posições estáticas e em movimento 

na barra ou fora dela. (WAS – We Are Sports, acesso em: 24 jul. 2017.) 

Ele é dividido em nível básico, intermediário, avançado e máster. 

 Básico: primeiro contato com a barra, trabalha a postura e também os giros que 

fortalecem a musculatura para o nível seguinte. 

 Intermediário: etapa em que são iniciadas as inversões e já é possível notar 

muitas mudanças no corpo. 

 Avançado: nível que são realizados os movimentos mais difíceis, com grande 

desempenho, pois se inicia movimentos conjugados e combinações de 

acrobacias. 

 Master: exige mais força que todos os outros, flexibilidade, resistência e muita 

técnica. Nível mais complexo e exige muito da musculatura da praticante 

(Figura02). 

 

Figura 02 - 4 motivos para praticar Pole Dance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.facebook.com/PoleDanceStore 



12 
 

3.3 POLE DANCE COMO ESPORTE 

 

No Brasil o primeiro campeonato e a primeira escola especializada foram abertos em 

2008, em Curitiba, pela profissional de Educação Física, Grazieli Brugner. Em 2009 teve o 

primeiro campeonato nacional de Pole Dance com participação de escolas de todo o país, e à 

partir desse campeonato, todo ano tem campeonato nacional e a cada ano se aderem novas 

escolas e mais competidores. Em 2010 o Brasil teve a inclusão da categoria masculina, sendo 

o primeiro país da América Latina a ter homens participando da categoria. (WAS – We Are 

Sports, acesso em: 24 jul. 2017.) 

Os atuais campeões brasileiros são Alessandra Rancan e Renato Siqueira, os dois de 

São Paulo, Alessandra foi finalista em 2012 no Campeonato Sul-americano de Pole Dance em 

Buenos Aires. Devido a grande repercussão em 2013 no campeonato brasileiro, a modalidade 

ficou mais conhecida no Brasil, teve uma grande procura nas academias e workshops. A 

Federação Brasileira de Pole Dance levou o III Pole World Cup ao Arnold Classic Brasil, que 

foi o maior campeonato realizado com o maior público presente de Pole Dance já visto. 

(WAS – We Are Sports, acesso em: 24 jul. 2017.) 

 

3.4 OS MOTIVOS DE PROCURA DO POLE DANCE 

 Jadna (2012), em seu trabalho sobre Pole Dance, descreve sobre a aderência de 

mulheres em suas aulas de Pole Dance e a prática de exercício físico. Segundo Santos e 

Knijnik (2006), a prática da atividade física favorece a diminuição de risco e controle de 

doenças, e que as pessoas procuram a atividade física para manter a saúde, mas param de 

praticar antes mesmo de terem resultados concretos sobre determinadas atividades. A 

dificuldade das pessoas é manter-se regular nas práticas, apesar de grande número de 

propagandas e a motivação por outros meios, elas sempre param de ir às aulas antes mesmo 

de proporcionar os benefícios dado a elas. (Santos e Knijnik 2006). 

 Jadna (2012) trabalhou com sete mulheres de idade entre 20 e 41 anos, fisicamente 

ativas, praticantes de Pole Dance, e outras modalidades como, natação, musculação e corrida. 

Constatou-se que uma de suas alunas possui dois filhos, e das demais somente duas não 

trabalham, elas estudam e cuidam da casa. Esse fato corrobora com Nonumura (1998), tendo 

em vista que identificou que mulheres procuram praticar exercício físico por motivo de 

estética, seguido da saúde. 
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 Ainda no estudo de Jadna (2012), após questionar as alunas entrevistadas sobre a 

procura do Pole Dance, eis que surgiram as seguintes respostas: dança sensual/sensualidade, 

indicação e curiosidade. A entrevistada 2 por meio de mídias e amigos, conheceu somente o 

lado sensual do Pole Dance, o que é muito das vezes mostrado pela mídia fazendo com que 

seja mal visto pelas outras pessoas, criando um certo preconceito. Apenas a entrevistada 4 foi 

a aula por curiosidade por meio de uma amiga que comentou com ela, e disse que a prática era 

diferente. A entrevistada 1, praticava pilates e por curiosidade buscou pelas aulas, ela soube 

por outros que tinha exercícios pesados e que era de alto gasto calórico. A 5 viu a prática pela 

TV. Jadna (2012) fala que a mídia ainda mostra a prática voltada ao lado sensual, em novelas, 

filmes, e outros programas, mas cita também que já está sendo mostrado o lado Fitness que, 

está despertando cada vez mais a curiosidade das pessoas, principalmente as mulheres, que 

procuram, gostam e acabam indicando a outras. 

 Em sua pesquisa, Jadna (2012), pergunta as entrevistadas as expectativas das aulas de 

Pole Dance, antes e depois da prática, e todas elas antes de iniciar a prática tinham a seguinte 

opinião: que era uma “AULA MAIS FÁCIL DE PRATICAR”. 

 Jadna (2012, p.29), em resposta as alunas diz: “Elas não imaginavam que havia 

bastante técnica e correções de movimentos e que exigia bastante força, coordenação e 

lateralidade, pois é trabalhado os dois lados unilateralmente.” 

 A entrevistada 1 e 2 acharam muito difícil e disseram que tinha que ter muita força, 

Jadna (2012) reforça isso com as palavras de PARIZZI (2012), que fala que o Pole Dance 

aumenta a força dos membros inferiores, pois utiliza o próprio peso como resistência, trabalha 

postura, flexibilidade e coordenação motora, além de tonificar o corpo todo. É trabalhado de 

força intensa nos membros superiores, os músculos bíceps, tríceps, costas, peitoral e ombro, e 

nos membros inferiores, a coxa. 

 O fato das pessoas verem uma apresentação de Pole Dance e acharem fácil, pode ser 

por conta da suavidade no qual as atletas realizam o movimento, e esquecem que acima de 

tudo é preciso ter força e flexibilidade previamente treinadas, explica Jadna (2012). 

 Após iniciar as aulas Jadna (2012, p30.) retorna a sua pergunta: 

Quando perguntado sobre o principal objetivo que elas tinham com a prática esse 

havia mudado com o tempo após a aderência das aulas, encontrei diversos motivos 

sendo eles, “DEFINIÇÃO MUSCULAR”, “DANÇA SENSUAL” e 

“EXERCICIODIFERENCIADO”. Quando falaram sobre o objetivo de permanecia 

o mesmo depois que aderiu realmente a prática, nenhuma abriu mão dos seus 

objetivos principais, elas apenas acrescentaram mais objetivos sendo eles, 

”FORÇA”, “RESISTENCIA”, “FORTALECIMENTO DOS MUSCULOS”, 

“ACROBACIAS E GIROS”. 
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Jadna (2012) questionou suas alunas sobre como elas definiam o Pole Dance e elas 

disseram que era uma “DANÇA SENSUAL”, mas após um tempo de prática, ela fez a mesma 

pergunta para saber se tinha ou não uma nova visão, e elas responderam “PRÁTICA 

ESPORTIVA”, “CONDICIONAMENTO FÍSICO”. “Eu via como uma prática, mas não 

como esporte, hoje eu vejo que ele é bem serio. Tem praticantes, atletas no mundo inteiro. 

Não tem só o sensual, a parte esportiva é bem seria. Eu vejo como um esporte sério, como 

futebol sabe.” (Entrevistada 2, p31). 

Hoje as próprias alunas de Pole Dance, estão levando a modalidade mais a sério, as 

mulheres praticantes que antigamente viam de uma forma, hoje veem como condicionamento 

físico. O Pole Dance, alcançou bastante as expectativas das pessoas, já que elas não 

esperavam que algo antigo tivesse esse retorno pelos seus praticantes no mundo todo. Hoje o 

Pole Dance está ganhando espaço e respeito em meio aos esportes, o seu lado fitness tem 

acrobacias, giros e movimentos que precisam de perfeição, já seu lado sensual utiliza-se da 

dança para agravar o sensualismo. Com campeonatos regionais, estaduais, nacional e mundial, 

o crescimento e a expansão do Pole Dance através da mídia é muito grande, aumentando as 

chances de se tornar um esporte olímpico, diz Jadna (2012). 

Quando Jadna (2012) fala sobre a permanência das alunas à prática do Pole Dance, ela 

por meio de Sabah (2001), mostra que existem três fatores que ajudam na aderência das 

atividades, eles são, os fatores pessoais, fatores ambientais e as características do exercício 

físico. Esses fatores englobam desde histórico pessoal, doenças, ocupação e idade dos 

praticantes, se o exercício proporciona bem estar e é agradável, até a parte onde ele se sente 

bem no ambiente de onde fará as aulas, a relação com o professor e materiais. 

Já suas alunas falam que permanecem na prática regular das aulas pelo: “GOSTO 

PELA PRÁTICA”, ”RESULTADO/MUDANÇA NO CORPO”, “GANHO DE FORÇA”, 

“MOTIVAÇÃO DA PROFESSORA”, “EXERCICIO DIFERENCIADO” e “DESAFIO”. 

Foram motivos importantes e fundamentais para que as alunas permanecessem nas aulas, já 

que como qualquer tipo de exercício físico, o Pole Dance também é uma prática com 

resultados em longo prazo, e que trabalha todos os músculos do corpo. As mulheres que 

praticam acabam tendo resultados satisfatórios tanto físicos quanto de força, mesmo elas 

fazendo outras atividades em paralelo, o que proporciona um resultado mais rápido, explica 

Jadna (2012). 

Quando Jadna (2012) pergunta às suas alunas sobre mudança de vida (pessoal e/ou 

profissional) após a prática das aulas, elas dizem que: “AUTOESTIMA AUMENTOU”, 
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“MOTIVAÇÃO PARA OUTROS EXERCICIOS”, “ESTÉTICA”, “POSTURA”, 

“CONFIANÇA”, “DEFINIÇÃO MUSCULAR” e “FEMINILIDADE”. Isso é explicado 

através de Sabah (2001), ele fala que a pessoa que procura por novos hábitos saudáveis, vai 

mudando sua alimentação e sua rotina de vida, tendo mais facilidade para fazer novas 

práticas, pois sabem dos benefícios, da melhora da condição corporal e psicologicamente 

satisfeita devido ao bom condicionamento que propõe. Jadna (2012) fala que para a mulher, 

estar com a autoestima elevada, proporciona fatores positivos, tanto em seu relacionamento 

(marido/namorado), quanto consigo mesma, pois ela se acha e se enxerga mais bonita. 

Apesar de suas alunas praticarem a aula poucas vezes na semana, algumas uma vez e 

outras duas vezes, Jadna (2012), fala que o Pole Dance proporcional retorno mais que 

esperado pelas alunas, melhorou a postura, aumentou a autoestima e com isso a confiança 

delas, em relação a elas mesmas em relação a outras pessoas e a prática de outras 

modalidades. Pelo fato da prática gerar sensualidade, enfatiza as curvas e valoriza o corpo, 

deixando as praticantes mais femininas, de acordo com as alunas. 

O resultado da prática do Pole Dance para mulheres, assim como qualquer outra 

prática física, trouxe vários benefícios para a saúde e o lado pessoal das alunas entrevistadas. 

Jadna (2012), por meio de Nieman (1999), fala o quanto o exercício físico é importante para 

as mulheres e suas prevenções, como prevenir perca a perda da massa óssea, redução da perda 

de força muscular durante a menopausa, diminuir o risco cardiovascular, melhoria na 

qualidade do sono diário e no humor, e auxilia na prevenção ou controle de ganho de peso. 

O Pole Dance ainda sofre preconceito, por ser mostrado em filmes, novelas e revistas, 

como dança sensual de cabarés e boates de strip, e isso fez Jadna (2012) questionar suas 

alunas sobre como elas lidam com isso no dia a dia, apenas uma, evita falar com homens que 

faz a aula por conta de seu trabalho e posição, já as outras contam a amigas, como muitas tem 

a barra, elas a montam em suas salas e muita das vezes, a barra, passam despercebidas por 

visitas, já algumas pessoas que perguntam, elas explicam para o que é e demonstram como 

treinamento de força, para que as pessoas conheçam o outro lado da prática do Pole Dance. 

Jadna (2012) conclui que as mulheres que procuraram as aulas de Pole Dance são de 

várias idades, entre solteiras e casadas, e que todas já haviam praticado algum tipo de 

atividade física. Elas procuraram a aula, influenciada pela curiosidade e indicação, pois já 

tinham visto a prática por meio de alguma mídia. Entraram na aula com um objetivo principal 

e após um tempo de aula perceberam que poderiam ir além de seu objetivo inicial, e traçaram 

novos objetivos, o que fez que permanecessem nas aulas e fossem regularmente. As alunas 
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começaram as aulas, achando que seria algo fácil, mas depois de iniciar, perceberam que era 

algo além da dança, o que fez que levassem mais a sério. 

 

 

4. VIVÊNCIAS PRÁTICAS NO POLE DANCE 

 

 Assim como as alunas da entrevista da Jadna (2012), quando vi uma apresentação de 

Pole Dance pela internet, achei que seria uma atividade física, bem fácil de fazer e simples, 

mas quando fui fazer minha primeira aula, percebi que além de bem complicado, exigia muito 

da coordenação motora, força dos membros superiores, abdômen e quadríceps, sem falar que 

caleja bem pontos específicos do corpo como pulsos, parte interior da coxa e o peito dos pés. 

 Como fiz as aulas com intenção de fazer o curso básico para ministrar aulas de Pole 

Dance, o treino foi bem maçante e exigia muito da coordenação, pois fazia o mesmo 

movimento de ambos os lados e diversas vezes para que ele saísse bem feito e com suavidade. 

 O curso foi feito em SP e como o tempo foi escasso, tentei aproveitar o máximo das 

horas em aulas, o que a princípio eu achava que seria moleza, acabou por ter dores fortes 

musculares e vários machucados leves em partes específicas do corpo (Figura 03), o que me 

fez cancelar as aulas do dia seguinte. Com isso percebi, que utilizar o peso do corpo em 

determinadas situações, as vezes pode ser mais difícil do que fazer algum treino com carga, 

pois a carga é moldada com forme o exercício, e o peso do corpo não, sempre vai ser o 

mesmo. 

 

Figura 03 – Pontos específicos que acabam calejando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.google.com/imagens 
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 A aula era dividida em partes, se aqueciam as articulações, e fazia em seguida, treinos 

para alongamento, só depois se treinava os movimentos simples que eram de giro em torno da 

barra. Alguns exercícios na barra que eram de sustentação e giros treinavam a força e a 

resistência dos membros superiores, outros eram estáticos (Figura 04) e dolorosos, pois se 

“sentava” na barra e sustentava o peso do corpo com a coxa (Figura 05). 

 Após o conhecimento dos movimentos em torno da barra, entrou os movimentos no 

chão e a música. Os movimentos do chão exigiam do abdômen e muitos eram para que a 

dançarina “descansasse” um pouco da barra, e a música interligava todos os movimentos 

soltos em um só fazendo assim a dança. E essa foi uma parte complicada, pois um movimento 

terminado no chão não daria sequência com o que começasse de pé, então faz com que o 

aluno pense em algo lógico em relação ao espaço em que o corpo ocupa no chão e em torno 

da barra. 

 

Figura 04 – Movimento estático na barra (Flatline) 

Fonte: Arquivo pessoal de Nathâny Entreportes 

 

 Já nas últimas aulas do curso que eu percebi que não conhecia meu corpo, e me perdia 

no espaço ao meu redor e até mesmo em relação à lateralidade (direita e esquerda), 

movimentos que fazemos a todo o momento, podem ser feitos devagar e de forma delicada, o 

quadríceps não ardia mais ao manter as pernas estendidas e a força nos braços eu percebi 
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quando voltei ao treino de musculação, pois as cargas que eram utilizadas já não faziam mais 

efeito. Sem falar que treinos de abdômen pareciam mais fáceis e simples. 

 A prática do Pole Dance exige força, resistência, persistência e acima de tudo 

paciência, pois como qualquer outro tipo de atividade que requer coordenação motora pra se 

ter resultados, ela é uma atividade demorada, porque nem sempre conseguimos assimilar o 

que é pra ser feito, necessita de repetir o movimento várias vezes para que chegue a um 

entendimento do que é pra ser feito. 

 Com a continuação das aulas por conta própria, ao fazer inversões (Figura 06), entendi 

a importância do treino de abdômen no início, pois ao ficar de ponta cabeça é ele quem, 

praticamente sozinho, toma frente da sustentação do corpo, as definições começaram a surgir 

tanto em ombros como em pernas e após o treino a sensação de relaxamento era muito grande. 

 

Figura 05 – Sit simples. 

 

 

        Figura 06 – Inversão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Nathâny Entreportes 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Nathâny Entreportes 

 

O Pole Dance ainda sofre preconceito, por ser ainda desconhecido, mas está sendo 

desmistificado e divulgado. Vem ganhando espaço entre as mulheres de várias idades. Em 
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geral as mulheres se sentem mais femininas e podem explorar o máximo do seu ser, sendo na 

dança ou mesmo testando suas forças e seu condicionamento. 

Apesar de ser uma prática antiga e que continha outras finalidades, hoje está tentando 

tomar seu lugar, com o lado esportivo, junto a campeonatos importantes que são bem 

qualificados e divulgados, pegando aos poucos seu espaço em eventos fitness com grandes 

nomes, revistas, sites e até mesmo a televisão. 

O presente trabalho apresenta limitações, tendo em vista as reduzidas referências. Isto 

talvez se justifique por ser uma atividade física recente, com muito a ser explorado. 

 

5.  CONCLUSÃO 

 

 Podemos concluir que a prática do Pole Dance, trás benefícios à saúde. Dentro os 

benefícios, o presente estudo destaca as melhoras na estética corporal, condicionamento 

físico, resistência e força muscular de tronco/ membros superiores e inferiores, melhora da 

coordenação motora, da noção do espaço corporal e da musicalidade. 
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