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RESUMO 

A procura da prática regular de exercício físico por parte do público feminino, tem 
sido crescente, devido aos inúmeros benefícios vivenciados, como a diminuição 
da gordura corporal e aumento da massa muscular, aptidão física, estética, 
melhora na promoção da saúde, qualidade nos relacionamentos sociais, 
emocionais e psicológicos. Mas se faz necessário buscar uma modalidade que 
desperte prazer e o pole dance é uma opção que vem ganhando espaço no 
esporte, pois proporciona melhoras na saúde física, estética e psicológica. A 
presente pesquisa intitulada Benefícios e motivação na prática do pole dance:  
estética, aptidão física e saúde da mulher, teve como objetivo analisar 
informações a respeito dos benefícios adquiridos na saúde das mulheres que 
praticam pole dance no âmbito da estética, aptidão física e sua motivação. Foram 
consideradas como participantes 5 mulheres praticantes de pole dance e para 
obtenção dos dados foi realizada uma entrevista semiestruturada de abordagem 
qualitativa. Através dos discursos foram apreendidas as mais diversas 
experiências sobre a mesma prática. 

Palavras-chave: Pole dance. Benefícios e motivação. Exercício físico e 

aptidão. Estética. 
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  1 INTRODUÇÃO 

 

   1.2 IMPORTÂNCIA DA MELHORA NA APTIDÃO FÍSICA 

 A estimativa atual, nos mostra que o ser humano tem aumentado 

significativamente o tempo de vida  associando a qualidade e podemos apontar 

as interferências das inovações em técnicas, procedimentos, medicamentos, 

vacinas e novos conhecimentos sobre alimentação e sobre os efeitos agudos e 

crônicos do exercício físico, tendo como consequência uma melhora na aptidão 

física do indivíduo. Segundo Guedes (1996) aptidão física é definida como uma 

condição dinâmica de energia e vitalidade que possibilita ao indivíduo  não 

apenas a realização das tarefas do  cotidiano, atividade de lazer e enfrentar 

emergências imprevistas sem fadiga excessiva, mas também evitar o surgimento 

das doenças hipocinéticas. Com o envolvimento da prática de exercícios físicos  

regulares, tendo como resultados apresentarem melhores índices de aptidão 

física com possibilidades de se tornarem mais ativos. 

A aptidão física relacionada à saúde relata Guedes (1994) implica a 

participação de componentes voltados para dimensões morfológicas, funcional, 

motora, fisiológica e comportamental. A dimensão morfológica agrupa os 

componentes que se relacionam com a  composição corporal e a distribuição de 

gordura corporal onde apresenta fator significativo com o melhor estado de 

saúde. A dimensão funcional motora inclui a função cardiorrespiratória, 

representada pelo consumo máximo de energia e a função músculo esquelético, 

onde atende aos índices de força, resistência muscular e de flexibilidade.  

A dimensão fisiológica inclui aqueles componentes clínicos mais desejáveis 

que outros na preservação do funcionamento orgânico, os componentes neste 

caso são a pressão sanguínea, a tolerância á glicose e a sensibilidade insulínica, 

a oxidação de substratos, níveis de lipídios sanguíneos e o perfil das 

lipoproteínas. A dimensão comportamental refere-se às componentes 

relacionadas com tolerância ao estresse, envolvendo o emocional e psicossocial 

que demonstram respostas positivas quando realizam  atividades físicas 

regulares e programas de exercícios físicos. Estudos epidemiológicos e 
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documentos institucionais recomendam que estar ativo fisicamente e adquirir 

uma maior aptidão física estão associados a uma menor mortalidade e melhor 

qualidade de vida. 

O efeito do treinamento ajuda os pulmões a trabalharem com mais 

eficiência. Aumenta o suprimento de sangue, especialmente hemácias 

e hemoglobina. Torna o tecido do corpo mais sadio, suprindo-o de mais 

oxigênio. Faz maravilhas ao coração, condicionando-o como um 

músculo forte e sadio, relaxado e lento em repouso, embora 

acelerando para cargas muito mais elevadas [...] .  ( COOPER, 1972,  

p. 117). 

Ao manter  um programa de exercícios físicos bem orientado e eficiente 

para as  mulheres, os resultados na melhora da capacidade física são 

alcançados. E com a permanência   da  prática  de atividade física regular 

também promove a melhora da composição corporal, a diminuição de dores 

articulares, o aumento da densidade mineral óssea, a melhora da utilização da 

glicose, melhora do perfil lipídico, aumento da capacidade aeróbica, melhora da 

força e flexibilidade, diminuição da resistência  vascular e como ganhos  

psicossociais encontram-se o alívio da depressão, aumento da autoconfiança e 

autoestima. 

 

1.2  BENEFÍCIOS  DO POLE DANCE 

O  pole dance se estabelece em uma forma de dança praticada em torno 

de uma barra de metal altamente polida, com  movimentos de ginástica e dança, 

exigindo dos praticantes força, flexibilidade e coordenação. Existem várias 

vertentes sobre sua origem, algumas relatam a origem dos circos na Inglaterra 

nos anos 1980, outros relatam que já existia a prática  muitos anos  atrás pela 

população Indiana. O pole dance vem do Mallakhamb  que significa “homem de 

força” com  características de movimentos da yoga na barra ou cordas na vertical 

praticado muito na índia desde o século XII e nos dias atuais a prática  dessa 

atividade física está em expansão mundialmente reconhecido como modalidade  

de exercício físico ou esporte. 
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Pode apresentar-se através dos estilos de dança como ballet e dança 

moderna, como elementos sexy e / ou puramente fitness (WILKE; FERNANDES, 

2012). Apesar do estigma da sensualidade, o pole dance tem sido reconhecido  

ao longo dos anos e aderido muitos adeptos, pois é uma atividade que vai muito 

além da sensualidade dos movimentos. 

Conceitualmente o pole dance  divide-se em sensual e fitness, pole dance 

sensual trabalha a performance e erotismo e o pole dance fitness visa somente 

o lado acrobático enfatizando a técnica  de execuções dos movimentos. Pode-

se observar os benefícios que esta atividade produz independente da extensão 

ou seja fitness, glamour, sport, dance e acrobático, consegue atingir resistência 

muscular, força, flexibilidade, perda de massa gorda e ganho de massa  magra, 

melhora a elasticidade da pele e aprimoramento da  aptidão cardiorrespiratório. 

Esta modalidade pode trazer muitos benefícios físicos  e emocionais para 

suas praticantes e há uma mudança positiva  na qualidade de vida das alunas 

de  pole dance. A qualidade de vida é composta de vários fatores físicos, 

mentais, psicológicos e emocionais, de relacionamentos sociais, além de saúde, 

educação e outros princípios que afetam a vida humana. 

A participação do pole dance em eventos esportivos como o III Pole World 

Cup, maior evento multiesportivo do mundo é mais uma conquista para o 

reconhecimento da atividade também no âmbito profissional, revelando a 

seriedade do esporte em conjunto com seus benefícios.” O Brasil já faz parte do 

calendário desse grandioso evento. Somos excelência no pole no sentido técnico 

e com apoio da CSB ( Central  dos Sindicatos Brasileiros) [...].” (COSTA, 2014). 

Segundo a Federação Brasileira de Pole Dance (2013) existem vários níveis de 

ensino  como básico, intermediário, avançado e profissional, sendo suas 

competências desenvolvidas relacionadas aos níveis de ensino: 

Básico :  Base de força, flexibilidade, coordenação motora , posição de mãos, 

tronco, membros e preparação para os próximos níveis. 

Intermediário: Inversões ( acrobacias). 

Avançado: Movimentos conjugados e combinados de acrobacias. 
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Profissional: Trabalho máximo de todas as competências, exige muito preparo e 

técnica. 

As razões  para as mulheres ingressarem em um  programa de treinamento 

com pole dance e adquirir seus benefícios, estão relacionadas às conquistas  de 

seus objetivos ao alcançar uma melhora na saúde, estética, aptidão física e 

consciência corporal. 

 

1.3 MOTIVAÇÃO PARA PRÁTICA DO EXERCÍCIO FÍSICO 

Os aspectos comuns às pessoas para iniciarem a prática dos exercícios 

físicos estão relacionados ao conhecimento dos benefícios trazidos à saúde , o 

prazer  da prática, ter o conhecimento da melhora nos aspectos sociais, 

psicológicos e estéticos. Existem fatores que  são detectados por Weinberg 

Gould (2001) como razões para se exercitar como: 

Controle do peso corporal : Valorização e preocupação com aparência. 

Risco de  hipertensão: Estudos mostram que exercícios regulares beneficiam o 

sistema cardiovascular e acontece a busca por meio da informação obtida ou por 

recomendação médica. 

Queda  do estresse e depressão: Devido o aumento de pessoas com transtornos 

de ansiedade e depressão procuram atividades físicas também por obter 

informação ou recomendação médica para prevenir ou tratar esses transtornos. 

Satisfação: Para manter-se  ativo é preciso divertir-se ao praticar a atividade . 

Construção da autoestima: Realização e reconhecimento de algo  que  

pensavam não poder fazer e consequentemente o aumento  da valorização 

própria. 

Socialização: Interação e apoio social uns dos outros, afasta a solidão e cria-se 

novas amizades. 

  Cooper (1992) afirma que  se o exercício beneficia o corpo , pode fazer 

maravilhas à mente. Esse efeito psicológico estimula a permanência da prática 
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do exercício físico, pois os benefícios não estarão apenas no corpo mas na 

mente, estudos apontam uma relação definitiva  entre aptidão física, vivacidade 

mental e estabilidade emocional. Podemos considerar  também que  “ A 

transformação produzida pelo efeito de treinamento torna-se  pouco subjetiva e 

estas coisas são difíceis de  calcular”.(COOPER, 1972, p. 115).  

Ao traçar  metas  e conquistá-las, faz o indivíduo sentir-se mais  confiante 

e feliz. E para  alcançá-los é preciso traçar objetivos possíveis e dar   

continuidade, consciente que não será de um dia para o outro alcançar esses 

objetivos. Não  apenas uma busca por um corpo bonito, mas usufruir do esporte 

como  uma terapia, ajudando a se desligar dos problemas diários, ser mais  

focada, menos ansiosa  e mais feliz ( BUFFARA,  2014). 

Todas  as pesquisas são unânimes em afirmar  que os exercícios fazem 

bem à saúde e os especialistas recomendam a prática, pois refletem em todas 

partes do corpo, inclusive a mente tendo a capacidade de estimular o bem estar 

mental, eliminando o estresse  e pensamentos  nocivos. 

Melhore sua autoestima. A perda de peso, a diminuição da 

ansiedade e a sensação de dever cumprido proporcionadas pela 

prática de exercícios físicos  são extremamente benéficas à 

nossa autoimagem. Por isso, não há nada  de fútil ou inútil em 

se  cuidar e se sentir mais bonita. Uma pessoa  que se ama e 

confia em si própria é  uma pessoa melhor,mais amável, mais 

gentil, mais produtiva, mais confiante[...] ou seja, é uma pessoa  

melhor para si  e para  o mundo. (BUFFARA, 2014,  p.49). 

É de extrema   importância   escolher um exercício físico que agrade, 

combine  com o ritmo de vida, com os objetivos  e seu próprio  perfil. Ao se ter 

esta consciência, dificilmente aparecerá a  desmotivação para permanecer –se 

ativo, pois as  escolhas e hábitos o tornam pessoas contentes e saudáveis e o 

responsável pela  melhora do bom  humor , será a prática  regular  de exercícios 

físicos que estimulam a liberação de endorfina. Este hormônio possibilita  

sensação de bem estar e prazer. Estudos  revelam que mesmo 12 horas após o 

exercício essa sensação ainda pode ser sentida. É preferível fazer exercícios 

logo pela manhã e com isso iniciar o dia  com os benefícios proporcionados. 
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Segundo Buffara ( 2014), mesmo conhecendo todos os benefícios , às 

vezes podemos nos desmotivar e interromper a prática regular, comprometendo 

uma rotina  saudável . E para  manter-se  motivado algumas dicas  são  valiosas 

e fazem a diferença  para dar  continuidade aos exercícios  físicos: Frequentar 

uma academia perto da residência ou  do trabalho, nos  dias atuais a falta de 

tempo  se torna um obstáculo portanto optar pela praticidade otimiza o tempo; 

escolher um local agradável para se exercitar é tão importante  quanto ser 

prático, um lugar  estimulante e  com professores atenciosos é fundamental para 

permanecer nos treinos; fazer um exercício  físico que gosta  e introduzir  aos  

poucos  na rotina, em pouco tempo irá sentir disposto  e motivado  a praticar  

outras modalidades  físicas; a escolha  de horário ideal  para  treinar  evita  faltas 

de treinos; entreter-se  durante o exercício aeróbio , como ouvir música   e ver 

tevê  ajuda  a sentir-se  mais condicionado e passará  a ter o prazer  ao se 

exercitar . 

O comportamento  de cada pessoa  tem um resultado  positivo  ou 

negativo na própria  saúde, portanto  manter-se motivado  na prática dos 

exercícios  físicos podem  prevenir o aparecimento  de algumas doenças como  

cardiopatias, desvios posturais, encurtamento musculares, estresse, depressão 

e entre outros. Neste estudo me levou a construir o objetivo geral: Analisar 

informações a respeito dos benefícios adquiridos na saúde das mulheres que 

praticam pole dance no âmbito da estética, aptidão física e sua motivação. A 

pesquisa contou com 5 mulheres com idades entre 14 e 40 anos e como 

ferramenta de coleta de dados, utilizei uma entrevista semiestruturada, 

caracterizando-se pesquisa de campo, com análise  descritiva e de abordagem 

qualitativa. Após análise de dados obtive o perfil dessas mulheres, sendo todas 

com  bom condicionamento físico, além de frequentar regularmente aulas de  

pole dance por tempo mínimo de 1 mês. Anterior às entrevistas,as participantes 

assinaram um termo de consentimento com propósito de permitirem  a gravação 

e transcrição para um melhor  diagnóstico dos resultados. 

 

2  RELAÇÃO ENTRE SAÚDE , ESTÉTICA E EXERCÍCIO FÍSICO 
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A imagem corporal é  a forma pela qual a aparência física se apresenta 

para o indivíduo, no qual corresponde à representação mental do próprio 

corpo.Com o envelhecimento podemos perceber  á associação das mudanças 

físicas e psicológicas, no que se refere ao físico percebe-se um aumento do peso 

corporal tanto  nos homens quanto nas mulheres até o final da meia-idade. 

Ocorre uma diminuição da flexibilidade, força e água corporal, além das 

mudanças físicas, temos as relacionadas à saúde na composição corporal, tendo 

implicações importantes. Com aumento da massa gorda (MG) e perda da massa 

muscular ( MM) resultam  em diminuição na função aeróbia e aumento da 

gordura corporal, sendo a região abdominal a principal  e associada a outras 

doenças, além de influenciar a imagem corporal. A forma como é percebido a 

própria imagem  tem consequências positiva ou negativa sobre sua saúde e 

qualidade de vida. 

Muitas  pessoas desejam mudar a  composição corporal e 

tentam fazer isso por meio da dieta e exercício. Frequentemente 

as pessoas, querem diminuir a MG ou % de gordura e aumentar 

a MM, pois essas mudanças são associadas a melhorias na 

saúde em geral  e reduções nos riscos de muitas doenças. 

(KRAEMER; FLECK; DESCHENES; 2013, p.320 ). 

Observam-se assuntos sobre o corpo que  incluem principalmente 

aspectos da saúde, da forma e da alimentação, porém existem contradições em 

muitos discursos onde a ditadura da magreza é imposta pela mídia tornando 

pessoas obsessivas em relação à alimentação. E essas contradições envolvem  

duas questões básicas: o desejo de atingir a estética corporal ideal e a 

manutenção da saúde. Segundo Straub (2005)  se faz necessário atentar-se a 

essas questões, pois a preocupação com a imagem corporal deve estar aliado à 

saúde e bem estar físico, mental e social. Os cuidados com o corpo devem 

envolver a prática de atividades físicas de forma consciente e equilibrada, 

visando a saúde e satisfação. Os exercícios físicos, mesmo praticados em graus 

moderados , têm resultado positivo contra doença arterial coronariana e todas 

outras causas de mortalidade, além de outros benefícios: elevação do HDL-

colesterol, redução na hipertensão arterial sistêmica e  auxílio na baixa do peso 

corporal. É importante adotar um estilo de vida ativo, associado a uma boa 
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educação alimentar dando importância aos fatores responsáveis pela prevenção 

de doenças e melhora da qualidade de vida. O corpo humano foi constituído para 

o movimento e para que o mesmo se mantenha em boa qualidade de 

funcionamento, sendo necessário o estímulo dos sistemas responsáveis pelo 

movimento. Com o avanço tecnológico o homem cada vez mais torna-se 

sedentário, repercutindo no aumento das doenças relacionadas à inatividade 

física, conhecidas como doenças hipocinéticas. 

A atividade física pode afetar a composição corporal de várias 

maneiras. Se o gasto calórico decorrente da atividade resulta em 

balanço energético negativo (ingestão calórica menor que o 

gasto) a MG vai diminuir com o tempo.O percentual de gordura  

no corpo pode diminuir em decorrência  da atividade física 

devido à redução da MG, crescimento da MM, ou uma 

combinação desses dois fatores. (KRAEMER; FLECK; 

DESCHENES; 2013, p. 322). 

A década de 1990 foi marcada com o reconhecimento formal da profissão 

médica, afirmando que a atividade física é imprescindível à saúde das pessoas. 

Um estilo de vida ativo serve como prevenção às doenças degenerativas 

crônicas, além de beneficiar a estética corporal. Tendo esse conhecimento é vital 

conscientizar-se em iniciar programas de exercícios a fim de melhorar a saúde 

e o condicionamento físico.  

 

3 METODOLOGIA 

O estudo caracteriza-se pesquisa de campo  e revisão de literatura com 

análise descritiva e sendo de abordagem qualitativa. A pesquisa de campo é o 

tipo de pesquisa onde existe a intenção de buscar a informação diretamente com 

a população pesquisada, exigindo do pesquisador um encontro com a  realidade 

dos sujeitos (GONÇALVES, 2001). 

A pesquisa descritiva tem como objetivo conhecer e interpretar a realidade 

sem interferir  na mesma para modificá-la ( CHURCHILL, 1987). Existe um 

interesse em descobrir e observar fenômenos, procurando descrevê-los, 
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classificá-los e interpretá-los. Na abordagem qualitativa podemos destacar as 

seguintes características: o pesquisador tem importância fundamental, o 

ambiente é a fonte direta dos dados, não solicita o uso de técnicas e métodos 

estatísticos, tem características descritivas, o objetivo é interpretar o fenômeno 

ou objeto de estudo. 

O estudo realizou-se com 5 mulheres, obtendo idade entre 14 e 40 anos 

com bom condicionamneto físico, tendo como critérios de inclusão: sexo 

feminino, condição física ativa e frequentar aulas de pole dance regularmente 

por tempo mínimo de 1 mês. Efetuou-se uma entrevista do tipo semiestruturada  

focada ao tema principal, sendo mais espontâneo e uma forma de conseguir 

explorar mais amplamente o tema em questão. O principal objetivo da pesquisa 

é a obtenção de informações do entrevistado, sobre determinado assunto ou 

problema. A entrevista é considerada por alguns autores, um instrumento por 

excelência da investigação social. Antecipadamente foram agendadas  as 

entrevistas e assinado um termo de consentimento anterior  às entrevistas, com 

intuito de estarem  cientes da gravação e transcrição, para melhor análise dos 

resultados, com devido cuidado de manter seus nomes em sigilo, utilizando 

números para identificá-las no texto deste trabalho. 

 

4 PERFIL DAS PARTICIPANTES DE POLE DANCE 

 O foco mais comum sobre alterar a composição corporal entre as mulheres 

é a redução de peso por meio da diminuição da gordura corporal  como um todo, 

além do desejo de algumas, aumentarem a massa muscular, obtendo dessa 

forma a satisfação do contorno corporal e adquirindo  inúmeros benefícios na 

saúde em geral. O pole dance por ser uma modalidade de exercício físico 

aeróbio, pode resultar em mudanças distintas na composição corporal, sendo 

necessário não apenas para alcançar as alterações na composição do corpo 

desejadas como também para mantê-las. A iniciação  da  prática de exercícios 

físicos, em específico o  pole dance, tem como motivo os conhecimentos prévios  

relacionados a saúde física, mental e mudança no contorno corporal. 
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Durante a entrevista procurei identificar o perfil das mulheres que se  

interessam  e praticam pole dance. Segundo as informações obtidas da 

pesquisa, as entrevistadas têm idade  entre 14 e 40 anos, 1 é casada, as outras 

relatam estarem solteiras, a única mulher casada possui 2 filhos, das 5 

entrevistadas, 2 não trabalham, apenas se dedicam aos estudos. Destacaram-

se  3 entrevistadas que praticam outro tipo de atividade regular fora o pole dance, 

entre as atividades foram citados: Dança, alongamento e esteira. Todas 

apresentaram bom condicionamento físico e equilíbrio emocional. 

Para Kraemer, Fleck e Deschenes (2013), o exercício aeróbio é muito 

eficaz para promover a redução  de gordura corporal, pois envolve vias 

metabólicas no fornecimento de energia para a atividade , utilizando gordura e 

carboidrato como combustíveis primários. A intensificação do exercício aeróbio 

também é ótima para promover gastos calóricos importantes, sendo preciso 

manter a atividade por tempo suficiente 

 

5 RESULTADOS 

 As experiências relatadas pelas participantes da aula de pole dance trazem 

similaridades e idiossincrasias, desde seus motivos para  iniciar  e continuar a 

praticar esta modalidade. Mudanças  na autoestima , na imagem corporal, no 

condicionamento físico, na melhora do estado de saúde e no convívio 

social ,foram os benefícios destacados nos discursos dessas mulheres que 

através do treino na barra vertical, puderam encontrar o bem estar. Para uma 

melhor observação desses e outros aspectos, os discursos serão analisados e 

comentados para um melhor entendimento. 

“Faz bem tanto para mente, quanto para o corpo, saber que trabalha todo 

corpo, melhora a desenvoltura corporal, equilíbrio e desenvolveu a força que não 

tinha antes.”( Entrevistada 1) 

A entrevistada 1 , antes de praticar pole dance era sedentária  e sem 

expectativas para iniciar uma atividade física, porém foi estimulada por sua mãe, 

que  pratica pilates no mesmo estúdio onde acontece as aulas de  pole dance e 
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incentivou a filha a escolher esta modalidade de exercício  para ser uma 

adolescente mais ativa fisicamente, a própria entrevistada 1 relata: 

 

“ [...]  minha  mãe faz pilates no estúdio  e fez minha inscrição nas aulas 

de pole dance.”( Entrevistada 1) 

Um aspecto importante para redução da massa  gorda é praticar 

atividades físicas com objetivo de acentuar gasto calórico e diminuir a redução  

da massa muscular( KRAEMER; FLECK; DESCHENES, 2013). 

“ O gasto de calorias foi o que me motivou a escolher pole dance como 

prática de exercício físico.” (Entrevistada 3) 

Pude observar as  variadas respostas entre as participantes sobre suas 

expectativas nas aulas, mas foram unânimes em relatar a superação nos 

movimentos realizados. A entrevista 4 relata suas expectativas: 

“Aprender novos “passos” e força. Diminuir a ansiedade e adquirir mais 

concentração.” ( Entrevistada 4) 

A motivação para a prática esportiva envolve vários fatores pessoais, mas 

é importante escolher a modalidade que venha lhe dar prazer ou satisfação ao 

praticar. A praticante precisa vivenciar o sucesso em cada execução do 

exercício , dessa forma estimulando-a em cada aula. Assim como a entrevistada 

4  a  2 também relata o prazer em aderir o pole dance: 

“Fazia musculação há 2 meses, mas por falta de motivação  decidi sair e 

iniciar as aulas de pole dance para me proporcionar mais prazer”.     (Entrevistada  

2 ) 

Quando perguntado se o tempo das aulas são suficientes para atingirem 

seus resultados, a maioria das entrevistadas tinham a mesma opinião, sendo o 

tempo de aula suficiente para obtê-los.  

“Sim! Tempo suficiente , onde adquirir autoconfiança, força, flexibilidade     e 

elasticidade”. (Entrevistada 3) 
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 Por ser um esporte que exige muito do físico, antes de iniciar as aulas a 

maioria  das participantes relatam insegurança em conseguir realizar os 

movimentos. O pole dance é considerado uma forma reconhecida de exercício 

e pode ser  utilizado como uma ginástica , desenvolvendo flexibilidade, força e 

coordenação. 

“ A visão do pole dance hoje não é a mesma antes de iniciar as aulas, mas 

após praticar percebi que consigo realizar os movimentos na barra”. 

(Entrevistada 5) 

A prática regular das aulas de pole dance  ajuda a  controlar a diabetes, 

fazendo com que a praticante leve uma vida saudável  e a entrevistada 3 , relata 

esse benefício através  do exercício. 

“ As aulas de pole dance ajudaram na redução da glicemia ,além da perda 

de peso, na autoconfiança, definição muscular e superação.” ( Entrevistada 3) 

Todas as entrevistadas adquiriram com a prática do pole dance autoestima, 

tranquilidade, flexibilidade, força muscular, melhora no condicionamento físico, 

definição corporal e  melhora no estado de saúde geral. Selecionei a fala da 

entrevista 5 como confirmação: 

“  De qualidade o pole dance me trouxe melhora  na autoestima, 

tranquilidade, relaxamento , equilíbrio emocional, me fez sentir sex, ânimo, força 

e energia para atividades diária.” ( Entrevistada 5) 

O pole dance vem sendo reconhecido e ocupando espaço no esporte de 

forma merecida, pois  não só as mulheres têm procurado essa atividade física 

como os homens, sendo uma forma de adquirir melhorias na estética, aptidão 

física  e saúde. Seus inúmeros benefícios têm sido vivenciados  nas vidas de 

muitas mulheres que aderiram a este tipo de exercício físico e seu valor como 

esporte está em  expansão mundialmente. 

6 CONCLUSÃO 

Com este estudo pude concluir que a modalidade de pole dance vem 

exercendo grande influência para a tomada de decisão  de inserir este 
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exercício físico como hábito nas vidas de muitas mulheres.  Mulheres de 

variadas idades , entre as entrevistadas uma casada e as outras solteiras, 

procuram aulas de pole dance , obtendo um histórico de exercícios físicos 

com modalidades diferenciadas. 

Esta modalidade trouxe inúmeros benefícios e mudanças nesse processo 

de busca por qualidade de vida. Esta  prática além de proporcionar equilíbrio 

emocional, promove uma melhora na aptidão física, na composição corporal 

e consequentemente reflete na estética corporal da mulher. A realização  

dessa modalidade esportiva é bastante antiga, porém se encontra em 

expansão  pelo mundo, por ser considerado e reconhecido como exercício 

físico de grande importância para a saúde da mulher. 

O pole dance é uma atividade que pode ser praticada por qualquer pessoa 

independente da idade e do biotipo corporal, pois apresenta características 

em seu treinamento , onde atende a individualidade de cada praticante e sua 

segurança. Existe uma preocupação em observar os progressos em cada 

nível, com intuito de incentivar a superação em cada movimento executado. 

As valências físicas  trabalhadas no pole dance são força, resistência, 

agilidade, coordenação, flexibilidade e equilíbrio. 

Se faz necessário mais estudos sobre este tema tão importante que tem 

um grande impacto positivo na saúde, pois existem poucas literaturas 

abordando essa temática. 
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APÊNDICE- 1 

 

Questionário para Entrevista  

 

1. Idade:_______ 2. Estado Civil: ( ) Solteira ( ) Casada ( ) Divorciada  

 3. Ocupação: __________________________________________________ 

 4. Carga diária de Trabalho: ( ) 4 horas  ( ) 6 horas  ( ) mais de 6 horas 

 5. Você possui filhos? (  ) sim (  ) não Quantos? _____________ 6. Realiza 

outro tipo de exercício físico? Qual? Há quanto tempo? 

_______________________________________________________________ 

7. Realizava ou praticava algum outro tipo de modalidade? Há quanto tempo? 

Por que saiu? 

_______________________________________________________________ 

 

Roteiro da Entrevista 

 

1. Quais são as contribuições da aula de Pole Dance na promoção da 

saúde? 

 

2. Quais suas expectativas nas aulas de Pole Dance? 

 

3. O que lhe motivou a escolher o Pole Dance como prática esportiva? 

 

4. O tempo das aulas é suficiente para atingirem os resultados esperados? 

Quais resultados foram obtidos? 

 

5. O modo como você define o Pole Dance hoje é o mesmo antes de iniciar 

as aulas? Por quê? 

 

6. O que a faz permanecer nesta modalidade esportiva? 

 

7. O que o Pole Dance trouxe de qualidade para sua vida, pessoal, 

profissional e diária?  
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ANEXO-1 

 

PÓS –GRADUAÇÃO – CURSO DE ESTÉTICA E EXERCÍCIO FÍSICO NA 

SAÚDE DA MULHER 

 

 CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TEMA: Benefícios e motivação na prática do Pole Dance: estética, aptidão física e 

saúde da mulher. OBJETIVO GERAL: Analisar informações a respeito dos 

benefícios adquiridos na saúde das mulheres que praticam pole dance no âmbito 

da estética, aptidão física e sua motivação. 

 

 

Por favor, leiam atentamente as instruções abaixo antes de decidir se deseja participar 

do estudo.    

O projeto Tema: Benefícios e motivação na prática do Pole Dance: estética, aptidão 

física e saúde da mulher deseja conhecer os motivos que despertaram o interesse 

na prática das aulas de pole dance; Identificar os benefícios alcançados através 

da melhora na aptidão física e na imagem corporal; Identificar os motivos que 

fizeram permanecerem na prática do pole dance; Registrar e analisar as 

percepções das mulheres entrevistadas a respeito da modalidade esportiva 

escolhida. 

 

Justifica-se este projeto pela necessidade de novas pesquisas científicas sobre os 

benefícios do Pole Dance.  

1. Será realizado um questionário e uma entrevista com os pesquisados, sendo os 

pesquisadores o orientador e o orientando.   
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2. Participarão do estudo apenas os voluntários selecionados que devolverem o termo 

de consentimento informado, autorizando a sua participação no estudo de forma 

voluntária.   

3. Se houver alguma dúvida a respeito, favor contatar com a pesquisadora Tatiane Silva 

dos Santos pelos telefones ( 71 3234-6267/ 9874-61644  ) ou pelo endereço eletrônico 

tatiane.silvasantos@hotmail.com.4. O participante terá liberdade de encerrar a sua 

participação a qualquer momento no projeto, ficando apenas com o compromisso de 

comunicar a responsável pelo projeto de sua desistência, para que a pesquisa não seja 

prejudicada.   

5. Caso concorde em participar desta pesquisa realizando as avaliações e o período de 

treinamento proposto pelo estudo, assine e entregue ao responsável este termo de 

consentimento, que está em duas vias, uma via lhe será entregue e a outra ficará com 

o pesquisador responsável. Este consentimento será arquivado juntamente com as 

demais avaliações.   

6. A entrevista será gravada para após ser descrita para melhor análise dos dados e 

melhores conclusões da pesquisa ou transcrever as respostas.  

Antecipadamente agradecemos a colaboração.   

 

Prof. Fábio Luis Ceschini  

Orientador da pesquisa  

  

Orientando Tatiane Silva dos Santos 

 Responsável pelo desenvolvimento da pesquisa 

 

_________________________________________ 

(Assinatura do pesquisador) 

 

 

 

Eu, ___________________________________________ declaro-me ciente das 

informações sobre o estudo Benefícios e motivação na prática do Pole Dance: 

estética, aptidão física e saúde da mulher e concordo em participar como voluntário.    

_______________________________________________                      

Assinatura do pesquisado (a) 

mailto:tatiane.silvasantos@hotmail.com
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Data: _______/_______/______  

 

 

                                                  

 

 

 

                                                  ANEXO- 2 
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