
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA

GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA

“VIVA O MATRIARCADO POLE DANCE” -  UMA ETNOGRAFIA DAS RELAÇÕES ENTRE

CORPO, GÊNERO E CIDADE NA PRÁTICA DO POLE DANCE 

ANNELISE CAMPOS GONÇALVES 

NITERÓI, 2017



ANNELISE CAMPOS GONÇALVES 

“VIVA O MATRIARCADO POLE DANCE” -  UMA ETNOGRAFIA DAS RELAÇÕES ENTRE
CORPO, GÊNERO E CIDADE NA PRÁTICA DO POLE DANCE 

Monografia  apresentada
ao curso de graduação em Antropologia
da  Universidade  Federal  Fluminense
como   pré-requisito  para a conclusão do
curso. 

NITERÓI, 2017



Dedico este trabalho a memória de minha mãe,
que se faz presente não só no que eu me tornei,

mas me guiando de onde estiver. 



 Agradecimentos

Eu agradeço, primeiramente, a minha família por todo suporte. Aos meus pais por serem os

maiores  responsáveis  pela  minha  criação  e  por  eu  ter  conseguido  entrar  em uma universidade

pública. Ao meu irmão pelo apoio incondicional e por se fazer sempre presente, por ser meu oposto,

e em consequência, meu equilíbrio. Ao meu pai por ter me dado o pontapé que me fez voltar para

Niterói e começar a estudar na UFF. À Viviane, pelo apoio didático e preocupação.  Aos meus avós,

minhas tias e primos que sempre acreditaram e torceram por mim, e comemoraram cada etapa da

minha graduação. Agradeço, ainda, todo o apoio financeiro que recebi para me manter em Niterói.

Agradeço a minha orientadora Alessandra Barreto,  pelos 2 anos que trabalhamos juntas,

pelas  leituras  e  comentários  e  por  todos  os  ensinamentos.  Ao  professor  Daniel  Bitter,  por  ter

aceitado ser meu parecerista e por ter sido o primeiro professor do Departamento de Antropologia a

acreditar em mim, por ter oferecido minha primeira oportunidade de pesquisa empírica, por ter dado

todas  as  broncas  e incentivos  que eu precisava ouvir  para poder  fazer  meu trabalho e que me

fizeram crescer tanto. Serei eternamente grata por ter me ensinado tanto em tão pouco tempo e por

ter sido o professor que mais me apoiou durante toda a graduação, me acompanhando do primeiro

até o último momento dessa jornada.  Por ter me defendido com unhas e dentes quando se fez

necessário, e por nunca hesitar em estender a mão para me ajudar. Pela paciência, pela compreensão

e por todo afeto. Guardo um enorme carinho e amizade por você.  Agradeço também ao professor

Antônio Rafael por ter aceitado ser meu parecerista com um prazo tão curto, por despertar meu

interesse por uma antropologia outra e por todas as conversas que tivemos dentro e fora de sala.

Sempre te admirei e espero, se um dia me tornar professora, conseguir dar aulas tão fascinantes e

apaixonantes quanto as suas. Agradeço ao corpo docente da Antropologia e a todos os colegas que

direta ou indiretamente contribuíram com minha formação. 

Agradeço a Equipe Miçanguetes, por ser o melhor time de Niterói e por terem criado, junto

comigo, um lar cheio de carinho e amor, sem o qual eu não teria a base necessária para escrever

meu trabalho. Agradeço por terem estado presentes em todos os momentos de escrita desse trabalho,

por terem me apoiado e compartilhado as mesmas emoções que eu. Agradeço a Letícia Itaborahy

por ter me levantado da cama quando eu achava que não ia conseguir,  a Heloísa Serrano pelas

broncas maternas, a Mariana Tafakgi pelas discussões sobre meu campo e a Layla Alvarenga pelo

otimismo contagiante. Vocês são minha família. Agradeço a Camille Mello e Beatriz Lacorte por

estarem próximas de mim desde o começo da faculdade e por terem se tornado amigas que vou

levar para o resto da vida. A Camille por ser umas das pessoas mais generosas que eu conheço e por

sempre me ajudar. A Beatriz por ser minha amiga de água e sofrência, sou muito grata por termos

passado por esse processo juntas. Agradeço também a Tiago Petenatti, por todo carinho e apoio. 

Agradeço ainda, a Hélène Petry, Gabriel Serafim, João da Matta, Ainoa Caetano, Sandra



Camacho, Millena Pessanha, João Guilherme, e os demais amigos que participaram das aulas de

somaterapia, e me auxiliaram em vários processos que eu passei. Agradeço em especial ao Gabriel

por estar mais presente na reta final deste trabalho e ter me ajudado de tantas formas que eu nem sei

dizer, a Ainoa por toda calma e cuidado e a Hélène por mostrar que é possível ter aulas libertadoras

dentro das universidades e que com pequenos atos podemos operar  grandes mudanças.  Eu não

tenho palavras para expressar o carinho, amor e gratidão que sinto por vocês. 

Aos meus amigos de São Gonçalo, Amanda e Andreza Facce, Mayara Baptista. Thayná e

Thamirys Santana, Eliza Alvarez, agradeço por estarem sempre presentes na minha vida, mesmo

que em alguns momentos mais distantes e com todos os desencontros. Por mais que vocês não

tenham participado diretamente deste processo de escrita, vocês já são tão parte de mim e eu não

posso honestamente dizer que estaria aqui hoje se não fosse vocês. 

Agradeço a todo cuidado espiritual que me auxiliou nessa escrita. Agradeço a mercúrio, a

vênus, a júpiter, a marte e até mesmo a disciplina saturnina. Ao sol, a lua, ao mar. A toda energia

que me guia e me dá força. Agradeço ao bandejão, e a todos os funcionários da UFF que tornam

possível nossa permanência dentro da universidade. Agradeço a mim por não ter desistido e por ter

me permitido escrever este trabalho e me divertir com ele. 

Por último, agradeço a todas as minhas interlocutoras que possibilitaram este trabalho, pelas

fotos,  pelas  entrevistas  e  pelo  tempo cedido.  Agradeço em especial  as  minhas  instrutoras  e  as

minhas amigas mais próximas. Ainda que esse trabalho não fosse sobre Pole Dance, ele não seria

possível sem vocês. Vocês me ensinaram a confiar em mim mesma, a ter disposição, disciplina e a

me esforçar. Peço desculpas se escrevi algo aqui que não vai de acordo com o que vocês pensam, ou

se deixei alguém desconfortável. Vocês também são minha família. Meu maior compromisso é com

vocês e espero que este trabalho expresse pelo menos um terço do amor que sinto por vocês. 



Resumo

A proposta deste trabalho é entender como se dão as relações entre corpo, gênero e cidade a

partir da experiência de praticantes de pole dance. O Pole Dance  é uma modalidade que combina

esporte e dança através de acrobacias em uma barra vertical. Intento compreender o que é o pole

dance  a partir da vivência de  pole dancers  de um studio na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, e

tentar perceber como essas vidas se cruzam e como alteram-se mutuamente a partir do contato com

a prática.  Investigo,  a  partir  de  um recorte  de  gênero,  qual  a  relação  entre  o  pole  dance e  o

feminismo, visto que este é um dos assuntos que emergem nas discussões deste trabalho.

PALAVRAS-CHAVE: CORPO, GÊNERO, CIDADE, FEMINISMO, DANÇA. 



Abstract 

The objective of the present work is to understand how the relations between body, gender 

and the city are built, taking into consideration the experience of pole dance practitioners. Pole 

Dance is a modality that unites sport and dance through acrobatics on a vertical bar. I intent to 

comprehend what is pole dance considering the experience of pole dancers from a studio in Niterói, 

city of Rio de Janeiro state, and try to perceive how those lives cross and mutually modify 

themselves through the contact with the practice and its practitioners. I investigate, starting from 

[recorte de gênero], what is the relationship between pole dance and feminism, since this is one of 

the subjects that emerge on this work’s discussions.

KEYWORDS: BODY, GENDER, CITY, FEMINISM, DANCE.



“ O corpo é o filósofo. Tudo começa e termina no corpo.”
Angel Vianna.  
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Introdução 

A proposta deste trabalho é, a partir de um trabalho de campo realizado com pole dancers de

um studio de pole dance na cidade de Niterói, tentar perceber como essas vidas se cruzam e como

alteram-se mutuamente a partir do contato com a prática e observar de que forma a cidade se insere

nesse processo. Busco também, a partir de um recorte de gênero, entender qual a relação entre o

pole dance e o feminismo, visto que este é um dos assuntos que emergem nas discussões que aqui

proponho. O que move esta pesquisa é a urgência de entender o que há de político na construção do

corpo e de si como pole dancer. 

Meu trabalho de campo foi realizado com mulheres entre 18 e 60 anos, alunas e instrutoras

do mesmo studio. Utilizo  pole dancer  como categoria nativa, uma vez que é assim que elas se

referem a elas mesmas e umas as outras. O pole dance consiste na prática de acrobacias em uma

barra vertical de aço, e possui três vertentes principais  – a saber, o  Pole Fitness, o  Pole Art e o

Exotic Pole. 

Ainda existe hoje, apesar da popularização da atividade, muito pouco conhecimento sobre o

que  acontece  de  fato  numa  aula  de  pole  dance.  As  redes  sociais,  em  especial  os  perfis  das

praticantes, de profissionais da área e algumas páginas que se dedicam a postar exclusivamente

fotografias e vídeos de pole dance e outros tipos de atividades acrobáticas têm contribuído para que

esse conhecimento seja difundido. Porém, em minha experiência, pude perceber que a maioria das

pessoas que chegam para realizar sua aula experimental, por mais que conheçam a atividade e até já

admirem o trabalho de alguma  pole dancer, não fazem ideia do que esperar da aula ou de como

sairão de lá. Acredito que, em geral, as mídias virtuais são umas das maiores responsáveis pelo

crescimento de interesse das pessoas pelo pole dance. Conheci alunas que vieram por influência de

outras amigas que praticavam, e existe um considerável número de pessoas que já praticam alguma

atividade física – relacionada ou não – e costumam chegar com um preparo físico mais apto à

prática de esportes de alto impacto. Entretanto, se o  pole dance tem alguma particularidade que

muito me fascina e merece atenção é a sua capacidade de atrair pessoas das mais diversas histórias

de  vida  que,  em grande  número,  nunca  praticaram nenhuma atividade  física  antes:  de  pessoas

jovens a pessoas com idade mais avançada, de atletas e bailarinos a sedentários, pessoas de diversos

estilos, vivências, experiências e identidades de gênero. Acredito que uma possibilidade de explicar

tal  atração  é  o  jogo  que  o  pole  dance faz  ao  embaralhar  os  limites  de  arte  e  esporte,  de

entretenimento e atletismo, transformando uma atividade de alta exigência física em algo divertido

e prazeroso.
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Algumas considerações metodológicas 

Minha entrada em campo se deu a partir da minha prévia posição como aluna num studio de

pole dance em Niterói, assim, quando decidi começar esta pesquisa, já contava com mais de um ano

de experiência como pole dancer. A categoria “pole dancer” sempre me chamou atenção, e é um

dos pontos que pretendo investigar durante este trabalho. Agora somam-se  mais de dois anos de

prática, tempo em que amadureci tanto como  pole dancer, tanto como etnógrafa. Minha posição

ambígua por muitas vezes me preocupou, uma vez que temia cometer algum deslize ético, sempre

busquei deixar claro que fazia essa pesquisa, mas por também ser integrante do grupo, creio que

muitas vezes  isso foi  esquecido.  Em determinado ponto da pesquisa,  optei  por fazer  conversas

gravadas, o que permitiu que minha posição como pesquisadora ficasse mais evidente para o grupo

e também para mim. Tive algumas dificuldades em estar lá e cá, e foi lendo o texto de Favret-Saada

que eu me permiti transitar por essas posições com menos peso. A autora coloca que nunca fazia

suas reflexões em campo, por considerar que a fala intencional e verbal é uma das formas mais

pobres de comunicação (Favret-Saada,2005, p. 159). Percebi isso quando alguma questão me surgia

em campo e eu me paralisava, tornava muda, como se não soubesse como me portar. Assim, passei

a seguir as instruções da autora e me dedicar as reflexões apenas quando não estivessem em campo.

Era também preciso lidar com o desafio, ao fazer essas conversas, de não me prender a questões

prévias, ou algo que eu quisesse muito saber, a cada uma das conversas aprendi coisas novas sobre

como agir sem direcionar a fala do interlocutor segundo minhas próprias visões, e suspeito que isso

realmente depende de com quem você está conversando, não há um método invariável que possa ser

aplicado em qualquer situação. É claro que o principal é escutar, mas se eu ficasse muito calada não

seria um diálogo e logo se perderia a troca necessária para que a pesquisa possa ocorrer. Assim,

busco não deixar a minha experiência guiar este trabalho, e sim, aproveitar a posição que ela me

coloca para estabelecer um tipo de comunicação que permite o trabalho do etnógrafo,  pois para

Favret-Saada existe algo no campo que não é perceptível para nós, a menos que nos deixemos

afetar. É claro que quando você faz parte do grupo que você pesquisa, a experiência de se afetar não

é a mesma, uma vez que afetada eu já era. O exercício que eu tive que realizar foi muito mais o de

buscar uma tradução do que ali é vivido para uma linguagem antropológica e o da compreensão das

coisas não ditas.  Já em outros aspectos,  o trabalho é bem similar:  tentar entender  quais são as

questões que ali emergem que podem ser transformadas em objeto de pesquisa e seguir as pistas

deixadas pelos agentes para seguir a rede, e assim, tornar possível uma descrição etnográfica que

trace as relações presentes no campo. Sigo aqui a orientação de Latour que diz que “ Tão logo sejam

tratados,  não  como intermediários,  mas  como mediadores,  os  atores  tornam visível  ao  leitor  o

movimento do social.” (Latour, 1995,  p.189) e de que “uma rede é o traço deixado por um agente
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em movimento (idem, idem, p.192).” Considerando que, tal como sugere o autor, uma rede é uma

ferramenta conceitual de descrição da qual me aproprio para realizar esta escrita. 

Sobre  minhas  interlocutoras,  fiz  um  recorte  amplo  que  guia  esse  trabalho  que  é  o  de

trabalhar apenas com mulheres. Estas escolha se apoia em duas justificativas básicas, a primeira é

que existe um número reduzido de praticantes que se identifiquem com o gênero masculino e eu não

tinha o menor interesse de persegui-los, uma vez que raramente eles caíam na minha turma, mesmo

com as muitas trocas de horário que fiz. Assim, conheci alguns homens durante esses dois anos e

meio, mas nunca aprofundei bem essas relações ao ponto de me sentir confortável para considerá –

los meus interlocutores. Eu deslocaria muito o foco desse trabalho para tratar dessa questão. Eu faço

esse corte, e essa é a minha segunda justificativa, porque penso ser importante pensar o pole dance

como experiência na vida das mulheres,  buscando entender quais são as relações que se criam

dentro deste grupo e o que elas suscitam e de que forma podemos entender isso como algo político. 

Um outro recorte que eu fiz foi trabalhar apenas com esse studio, esse recorte foi menos

opcional do que parece. O primeiro motivo, é que pelo  pole dance ser uma atividade um tanto

recente no Brasil, a variação de studio para studio, campeonato para campeonato, e praticante para

praticante é muito grande. Para captar alguma dimensão coletiva que fosse bem compartilhada, eu

precisei me dirigir a um pequeno grupo, e não tentar abarcar uma visão do pole dance maior como a

do Brasil,  de Niterói ou do Rio. Em segundo, a prática não está isenta de conflitos, disputas e

rivalidades, ainda que existam também laços e parcerias entre diferentes studios, cada qual pode ser

considerado  uma  entidade  específica,  com  concepções,  metodologias  e  práticas  que  lhes  são

próprias. Assim, ao tentar trabalhar com praticantes de mais de um studio eu teria que seguir alguma

ligação entre eles,  ou correria o risco de ameaçar tanto minha posição como antropóloga,  tanto

minha posição como aluna, pois ambas dependem da confiança do grupo. Logo, este não é um

trabalho sobre pole dance em geral, esse é um trabalho sobre um grupo específico de pole dancers

que se entendem como tal  e possuem relações e concepções que podem ser diferenciativas em

relação a outros grupos.

Em terceiro, foi necessário fazer um recorte de quem seriam as interlocutoras das conversas

gravadas. A escolha de fazer conversas e não entrevistas foi para que houvessem diálogos menos

mecanizados e com maior abertura. Seguindo a mesma lógica, escolhi pessoas com quem eu tivesse

um mínimo de  proximidade que  permitisse  uma conversa  sincera  e  com fluidez,  mas  que não

fossem próximas o suficiente ao ponto de poder prever o que elas  falariam. Mapeei 6 pessoas

buscando permitir alguma diversidade, seja de idade, de profissão, de classe, de raça/etnia, de local

de moradia e de posição (aluna, instrutora) dentro do studio. Embora eu quisesse considerar essas

variantes,  meu critério  foi  muito mais intuitivo do que calculista,  e o principal  norteador  foi  o
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quanto  essas  pessoas  falavam sobre  pole dance fora  do  espaço  das  aulas.  Dessas  6  primeiras

pessoas, acabei conversando com 3 que foram as que a oportunidade permitiu. Embora eu buscasse

uma variação maior, o  pole dance é um esporte de classe média, então não pude ir muito longe

disso. Também acabei me deparando com três universitárias, com faixa-etária entre 20 e 26 anos, o

que talvez aponte para um perfil geral das praticantes, mesmo tendo um número considerável de

pessoas que fogem desse perfil.  Busquei também entrevistar pelo menos uma instrutora,  das 51

instrutoras do studio. 

Há que se problematizar também o que considero minha entrada e minha saída de campo.

Considero minha entrada em campo, a partir da adoção de um diário de campo em outubro de 2014.

Na ocasião, intencionava fazer um trabalho para a disciplina “Teorias Antropológicas de Ritual e

Simbolismo” - ministrada pelo professor Daniel Bitter no semestre 2015.1 – onde trabalhei com o

pole  dance  à  luz  da  teoria  de  Victor  Turner  sobre  ritual  e  performance.  Uma vez  realizado o

trabalho, foi em mim desperto o interesse de continuar a pesquisa, uma vez que várias questões

surgiram.  Conversei  com  algumas  interlocutoras  e  passei  a  adotar  um  diário  de  campo.

Recentemente, fui chamada para trabalhar dando aulas no studio, e embora eu utilize aqui minha

experiência  no  treinamento  para  se  tornar  instrutora,  considero  este  o  fim do meu trabalho de

campo, uma vez que trabalhar como instrutora alterou bastante minha posição dentro do grupo e as

relações que tenho com outras alunas. 

Um breve histórico do Pole Dance 

Existem várias hipóteses sobre como o pole dance teria surgido no mundo. A primeira delas2

é que a prática derivaria do Mastro Chinês,  modalidade em que acrobatas circenses realizavam

movimentos em barras de borracha que poderiam variar de 3 a 9 metros e tendo principalmente

exibições de força. Esta modalidade pode ser vista em apresentações do Cirque de Soleil. Outra

hipótese um tanto mais difundida é que o pole dance derivaria de uma tradição indiana de mais de

800 anos chamada Mallakhamb, onde os atletas usavam um poste de madeira com a base com um

maior  diâmetro  que  ia  afinando  até  o  topo.  O  objetivo  principal  era  desenvolver  resistência,

coordenação, concentração e reflexo. O  pole dance em barras de aço surgiu a partir  de danças

sensuais em boates, e é bem provável que a forma como ela é praticada atualmente,  a qual se

consolidou como  pole  dance,   seja  uma mistura  de todas  essas  práticas,  incorporando também

1 O studio conta atualmente com 6 instrutoras, mas durante esta pesquisa, 2 tiveram que deixar o studio por motivos 
pessoais e 3 novas instrutoras entraram para equipe. Entretanto, mantenho o número 5 pois os relatos que narro aqui
são referentes a época que o studio tinha este número de instrutoras. 

2 As informações que aqui exponho foram retiradas do site “Pole Dance Diary” e podem ser encontradas no link 
http://poledancediary.com/a-verdadeira-historia-do-pole-dance/
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elementos de outras acrobacias aéreas tais como o tecido e a lira e, também, elementos de ballet e

dança contemporânea. 

A difusão do pole dance como prática urbana teria se dado no Canadá, quando em 1994 uma

mulher  chamada   Dietrich  Fawnia  ofereceu  a  primeira  aula  de  pole  dance para  pessoas  não

envolvidas no mundo do entretenimento. A modalidade teria se espalhado pelos EUA, Austrália,

Europa e Ásia, que abriram escolas de pole dance e realizaram competições para todas as variantes

desse esporte. Procuro não me aprofundar muito no mérito de como a modalidade surgiu, visto que

há muita controvérsia em torno desse assunto e poucos registros históricos. No Brasil, o pole dance

teria surgido há aproximadamente 15 anos, o que é um tempo recente se considerado a outros países

onde a modalidade já se fincou e é mais reconhecida, como a Rússia. 

Das  três  vertentes  principais,  a  Pole  Art  se  dedica  a  exploração  do  lado  artístico  da

performance, muitas vezes tendo alguma história ou conceito expresso na coreografia, e incorpora

elementos de jazz, ballet clássico e contemporâneo. Já no Pole Fitness ou Sport, busca se explorar o

lado mais acrobático da modalidade, em que vale mais a performance em termos técnicos do que

em  termos  artísticos,  onde  o  figurino,  a  maquiagem,  a  presença  de  palco  e  a  adequação  da

performance à música conta menos nos campeonatos que a pontuação em relação as acrobacias,

combos, transições e quedas3. Já o  Exotic Pole, busca explorar a sensualidade e costuma exigir o

uso de salto em suas apresentações, costuma conter também elementos de  floorwork – como são

chamadas as  acrobacias  de chão.  Em geral  o  que define o que  vai  ser  aceito  ou não em uma

categoria  é  o  regulamento  do  campeonato.  Existe  um  código  que  foi  criado  pela  Federação

Brasileira de Pole Dance que divide e pontua os movimentos em 5 níveis diferentes, do nível A ao

E.  Nas  divisões  amador,  semi-profissional  e  profissional  são  exigidos  um  número  x  de  cada

categoria, e a pontuação final do atleta pelo júri técnico se baseia na pontuação do movimento e na

execução, com outros subcritérios. Há também o júri artístico, mas o peso deste vai depender da

organização do campeonato e de qual vertente estamos falando. A adoção ou não do código da

federação também é opcional, visto que há outras federações e campeonatos que organizam seus

próprios códigos. Normalmente em campeonatos de pole fitness, pole art ou pole sport é proibido

qualquer movimento que remonte a algo sexual. Já na categoria de exotic esse tipo de movimento

não só é permitido como é encorajado. Entra aí uma discussão interessante sobre o que é ou não

considerado sexual. Infelizmente, se dedicar a analisar as performances em campeonatos remete a

necessidade de um trabalho exclusivo para tratar do tema e, por isso, vai ficar de fora deste trabalho.

3 Combos são vários movimentos executados em  rápida sequência, transições são trocas de movimentos para outros 
performadas mais lentamente e quedas são alguns movimentos em que se solta temporariamente uma trava criando 
a ilusão e, também a real possibilidade de que a pole dancer vai cair. Alguns movimentos de queda terminam 
propositalmente com a pole dancer fora da barra,  tais como mortais. 

15



Como as variações entre essas categorias não são muito fixas, dependendo da visão de cada studio e

da organização de campeonatos, não precisamos nos prender muito a elas, basta apenas termos em

mente essa divisão entre estilos. 
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Capítulo 1 – A construção do corpo no Pole Dance

 O  pole dance,  apesar  de seus  variados  estilos  –  exotic,  art,  fitness –  tem uma técnica

específica de construção do corpo, e para que possamos discutir os múltiplos desdobramentos da

prática é preciso entender os processos de transformação que um corpo passa ao começar a praticar

a  atividade,  e  por  consequência,  as  transformações  pessoais  das  praticantes  que  vivenciam  o

processo. A partir da teoria de Spinoza, em que corpo e espírito são um só (Spinoza, 1957), busco

neste capítulo e no decorrer deste trabalho explorar a questão “o que pode um corpo?”, levando em

conta os encontros que aumentam o potencial de afecção de um corpo. É a partir da experiência, dos

encontros, que podemos caminhar em direção a leitura de Deleuze e Guatarri (1996, p. 11-34) de

um corpo sem órgãos – conceito emprestado de Artaud - , um corpo que foge da estrutura e de

organismos pré-determinados e parte em direção ao desconhecido, ao novo, a sua máxima potência.

1.1 - As aulas de pole dance 

O studio que tem sido meu locus nos últimos dois anos e meio oferece algumas modalidades

de aula:  as aulas  regulares,  oferecidas por algumas professoras que atendem diversos níveis de

aprendizagem – do básico ao avançado – e que são o primeiro passo para quem começa a praticar a

atividade; as turmas de pole flex, que são turmas dedicadas exclusivamente a trabalhar movimentos

de flexibilidade e contam com um tempo de alongamento maior do que o regular; e as aulas de

exotic pole e floorwork que são realizadas com a utilização de um salto específico para a dança, que

pode ter  de 17cm a 20cm. Nas aulas  de  exotic,  é  realizado um aquecimento diferenciado com

movimentos coreográficos rebolativos ao som de Supermassive Black Hole, do grupo Muse que já é

considerada “a música do exotic” - cuja fama alcança até as alunas que não praticam exotic - em

seguida, uma outra música acompanha um aquecimento de chão que dá partida a aula propriamente

dita,  que  tem  a  proposta  de  ser  uma  aula  coreográfica  com  ênfase  em  acrobacias  de  chão

(floorwork) e movimentos mais sensualizados.

O studio oferece aulas de segunda a sábado em horários variados, ocupando manhã, tarde e

noite.  Muitas  mulheres  que  praticam pole  dance,  inserem o  horário  da  prática  dentro  de  suas

apertadas rotinas, muitas trabalham, estudam e/ou cuidam de casa e filhos. O horário de 12h, que

costuma ser o horário do almoço, sempre foi um dos mais cheios, pois costuma ser um intervalo no

horário de trabalho, da mesma forma, sábado é um dos dias mais cheios por ser o dia de folga mais

comum.

A prática do  pole dance exige que a pele esteja em contato com a barra,  para que isso
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aconteça é preciso a utilização de trajes que deixem a mostra o maior número possível de pele,

tornando possível gerar o atrito necessário para a aderência do corpo à barra. Assim, a primeira

coisa que se faz ao pisar dentro do studio é trocar de roupas para um top e um short. É interessante

perceber  que  as  roupas  que  vestimos  podem carregar  o  peso  simbólico  da  posição  social  que

ocupamos ou de alguma obrigação que nós temos. Também vale a pena ressaltar que o traje do pole

dance se diferencia de uma roupa comum de ginástica por ser mais curta que o normal, já que a

intenção é possibilitar um maior contato com a barra. É muito improvável que você veja alguém na

rua com um figurino adequado à prática de pole dance, mesmo que ela seja profissional da área, o

que remete a como profissões mais artísticas ocupam um outro lugar dentro da lógica de trabalho

capitalista e também a pouca liberdade que a mulher tem no vestir-se, dentro de um modo de vida

urbano predominantemente machista. 

 Desta forma, podemos entender que se despir de uma roupa nessa situação é também despir-

se de uma posição social, de alguma ocupação, é um desprender-se de um mundo para entrar em

outro  específico,  que  vai  permitir  a  criação  de  um novo  corpo,  um corpo  que  foge  ao  corpo

padronizado que é criado dentro de uma moralidade e fim específico da nossa sociedade. Sabemos

que grande parte das instituições disciplinadoras as quais somo submetidos – escola é o melhor

exemplo – tem como parte da ação disciplinar4 o ato de manter  nossos corpos rígidos, parados,

ordenados, isso gera grandes limitações na nossa capacidade de mover-se e é nesse sentido que

atividades físicas e artísticas que promovem outros deslocamentos corporais e espaciais e se tornam

espaços de criação e revolução. 

Após a troca de roupas, as alunas escolhem uma das seis barras disponíveis na sala e se

posicionam ao lado dela,  com um tatame. Em seguida,  a  instrutora passa um aquecimento que

prepara o corpo para a atividade. Aquecem o pescoço, os ombros, o pulso, as pernas, articulações e

lentamente se inicia um alongamento. Cada instrutora tem a liberdade de decidir quais movimentos

serão feitos no aquecimento e no alongamento, algumas preferem aquecer e alongar depois, outras

preferem uma sequência que mescla ambos, mas é comum que hajam alguns exercícios de força tais

como pranchas,5 abdominais,  flexões,  etc.  A sequência  de  alongamento  segue  uma ordem que

começa com alongamentos mais gerais que preparam os alongamentos mais específicos, como o

para conseguir uma abertura de meio6, e na sequência os de spacatt frontal, sempre trabalhando com

o lado esquerdo e o lado direito. Por último, se aquece e alonga a coluna e os ombros. O tempo

geral de um aquecimento/alongamento costuma ser entre 20min e 30min. Além das variações por

4 A obra de  Michel Foucault é umas das referências neste assunto. 
5 Pranchas são movimentos de sustentação do corpo em uma posição reta e estática, que pode ser na horizontal ou 

vertical. 
6 Abertura ou spacatt de meio é uma abertura de 180º na lateral do corpo. Também chamado de spacatt lateral. 
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método  de  cada  instrutora,  existem alterações  de  acordo  com o  que  é  proposto  na  aula.  Por

exemplo, se numa aula a instrutora pretende se dedicar mais a movimentos de força, ela não força

demais no alongamento e costuma só fazer o que é considerado básico e padrão nas aulas. Se em

outra aula ela deseja trabalhar movimentos de flexibilidade, ela demora mais no alongamento e se

dedica a trabalhar as partes do corpo que vão ser necessárias para realizar os movimentos propostos.

Há, portanto, uma preparação corporal que se baseia em um diálogo com o corpo. 

Depois que o corpo está aquecido e preparado, começam os movimentos na barra que vão

seguir a mesma lógica do aquecimento. A primeira coisa que se aprende e a primeira coisa que se

faz toda aula é um giro. O mais básico de todos eles é o Tanguinho ou Tangueiro, que consiste em

desenhar com os pés um círculo o ao redor da barra, como se fosse movimento de um compasso. Na

sequência é possível emendar uma Pirueta, giro em torno de si mesmo que também possibilita a

execução de vários outros giros. Numa aula experimental – primeira aula realizada por uma aluna

para conhecer a atividade e decidir  se quer ou não praticar – esses são os dois primeiros giros

aprendidos. A partir da segunda aula, a sequência Tanguinho + Pirueta será a primeira coisa pedida

pela instrutora e à medida que a aluna evolui, outros giros serão adicionados a sequência. Busca-se

aquecer  os  ombros,  então por  mais  avançada que uma praticante seja,  essa continuará sendo a

primeira  coisa  a  fazer  assim  que  tocar  uma  barra,  com a  diferença  do  que  será  proposto  em

sequência.  A  segunda  sequência  de  giros  já  pode  ser  alguma  que  exija  mais  força  e  não

necessariamente tenha apoio de barra – característica dos giros básicos -,e a tendência é que com o

tempo já se emende movimentos de força. A aula está oficialmente iniciada depois que essas duas

etapas são concluídas. Feito isso, a instrutora começa a trabalhar as figuras7, que são movimentos

estáticos na barra que podem ser de força, flexibilidade ou isometria. 

1. 2 - A técnica 

Grande  parte  dos  movimentos  do  nível  básico  tem  como  objetivo  treinar  o  corpo  da

praticante para lidar com os mecanismos básicos do pole dance. Da mesma forma que se aprendem

giros que depois poderão ser conectados a outros, são ensinados movimentos que servirão de base

para execução de outros mais avançados. Para ser mais específica e usar as categorias nativas, são

aprendidas “travas” que serão utilizadas em outros movimentos, “travas” são formas de se prender a

barra, uma vez que o principal do pole é o ato de sustentar o peso do corpo na barra com qualquer

parte do corpo. Depois que num primeiro nível as travas se tornarem de fácil execução para a aluna,

ela passará a incorporá-las em outros movimentos, ou passará de começar o movimento do chão, a

7 Figuras são movimentos realizados na barra em que o corpo da praticante forma algum desenho. Tratarei disto em 
um tópico específico. 
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subir na barra e fazer do alto,  começando com os pés já fora do chão. 

A quantidade de áreas que pode ser utilizada como trava é extensa, alguns exemplos são

mãos, coxas, dobras (atrás dos joelhos, axila, cotovelo), pernas e até mesmo queixo ou bochecha. É

necessário salientar que como estamos falando de uma barra rígida ao qual o corpo deve se prender,

nenhuma dessas travas será aprendida de forma indolor. Pelo contrário, uma das principais funções

dos movimentos básicos é criar essas travas, realizar esses movimentos que forcem a aderência da

pele a barra, para que a pele “caleje”, torne-se mais resistente, e com o tempo a pessoa não sinta

tanta dor.  A passagem de um nível para a outro acontece quando a aluna consegue realizar um

número considerável de movimentos do nível anterior que permita a realização dos movimentos do

próximo nível, tanto pela força que foi construída, quanto porque a maioria dos movimentos básicos

são “entradas” de movimentos intermediários. Um exemplo destes movimentos é o  split  que  é a

inversão  mais  utilizada  para  a  realização  de  outros  movimentos.  É  a  aprendizagem  desses

movimentos que permite que o corpo entenda e desenvolva a força que ele vai precisar para realizar

movimentos  mais  avançados.  Se  uma  aluna  tem  dificuldade  em  entender  um  movimento,  a

instrutora passa uma série de movimentos auxiliares que se baseiam na mesma força ou na mesma

trava.

O atrito da pele com a barra, assim como a intensidade do contato, causa ardência e uma

vermelhidão  que  logo  se  transformará  em  um  hematoma.  Cada  vez  que  alguém  tenta  um

movimento novo, novos hematomas aparecem, às vezes nos lugares mais inesperados.

“O papel do treinamento, além de aprimorar as competências técnicas ou a aprendizagem das
sensações, consiste para o indivíduo, em apreender metodicamente a dor sob uma forma homeopática,

regular, a fim de retardar sua manifestação, de se acostumar a sentir sua ameaça, ganhando cada vez
mais, uma margem sobre ela” (Le Breton, 2013, pág. 208)

A questão dos hematomas sempre foi algo que me chamou atenção. Desde a primeira aula

eles pintam o corpo da praticante. São frequente assunto de conversa e é comum que quem os

possui  mostre-os  para  outras  pessoas,  não  só  praticantes,  mas  pessoas  do  seu  círculo  de

convivência.  Em  uma  aula  que  misturava  algumas  alunas  antigas  e  outras  que  faziam  aula

experimental uma das iniciantes se assustou com o tom de roxo que surgiu em sua perna, logo, uma

das alunas mais antigas comentou “é assim mesmo, depois te mostro a foto do roxo da menina, é

enorme”. Os hematomas são uma marca visível da dor que experimentam durante o treino, são

também um emblema do esforço empregado. Quando querem dizer que o treino foi muito pesado,

mostram como estão raladas ou cheias de marcas. Uma vez numa mesa de bar,  conversávamos

sobre  hematomas  quando Sandra8 comenta  “eu gosto deles,  são  pole kisses,  quando não tenho

nenhum é ruim, fico com a sensação de que não treinei direito, de que não me esforcei”. 

8 Todos os nomes aqui utilizados são fictícios. 
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“A dor é uma incisão do sagrado. Tira o homem de sua quietude e o obriga ao insuportável, é um
poder de metamorfose que marca na carne uma memória indelével da mudança” (idem, idem,

pág, 218.)

Como disse, a dor faz parte de todo o processo. Ao alongar, é preciso chegar ao seu limite, ou seja,

até  onde você pode suportar  a  dor  e segurar.  Dor ganha o significado de resistência.  Diversos

valores surgem em meio a prática,  é preciso coragem de ficar de cabeça para baixo,  é preciso

aguentar a dor, o que se torna um sinal de força e superação dentro do pole dance. Força, não no

sentido físico (embora essa também seja necessária) e sim no sentido moral. Para ser boa, para

evoluir, é preciso lidar com a dor. Não de uma forma que não a sinta, mas que a busque e a domine.

É preciso ser mais forte que a dor. É preciso vencê-la. 

“Longe de fugir dela como o homem comum, o esportista pede a dor como uma matéria-prima da
obra que ele realiza com seu corpo”( idem, idem, pág. 208)

Se a dor é a matéria-prima, fica implícito que a obra não pode ser realizada sem ela. Os

significados atribuídos a dor dentro da prática esportiva incluem uma diferenciação entre a dor que

precisa ser sentida e a dor que deve ser evitada a qualquer custo: a dor das lesões. Desta forma, não

é qualquer dor que é buscada, apenas aquela que indica o esforço realizado. A dor que é entendida

como uma forma de se tornar melhor, de alcançar um objetivo. Acredito que essa atribuição possui

uma eficácia. Entendê-la como algo capaz de tornar o seu corpo mais forte é o que a torna aceitável.

No final de cada treino, quando as alunas estão prestes a perder suas forças, é anunciado o momento

do “sacrifício final”. O termo cunhado pela instrutora e também dona do studio, Felícia, designa o

momento  em que as  últimas  energias  serão concentradas  em algum combo de  movimentos  ou

exercícios de força que deve ir até o limite da capacidade física da aluna. Este termo nos leva a

refletir sobre como a dor e o esforço realizado durante a atividade são significados como algo que

deve ser oferecido em prol do alcance de um objetivo. Não é uma questão de prazer, é justamente o

contrário. Acredita-se que só mediante o sacrifício é que haverá evolução dentro da prática.  A dor é

o caminho, não a finalidade. 

A relação com as fotos é um aspecto muito importante que eu gostaria de destacar.  Em

primeiro, precisamos entender quando e como essas fotos são tiradas. A primeira foto que uma

aluna vai tirar é provavelmente na sua aula experimental, de algum movimento que ela conseguir

realizar, muito provável algum seat básico ou um crucifixo9. Depois desse primeiro momento, as

próximas fotos serão tiradas quando a aluna conseguir executar com perfeição algum movimento

novo ou que ela vinha treinando há algum tempo. Observei várias vezes, e isso costuma ser mais

comum no início,  que  a  instrutora  indica  quando a  aluna  executou  com tamanha  destreza  um

9 Seats são formas de ficar “sentada” na barra com ou sem o auxílio de mãos. Crucifixo é uma posição em que a 
pessoa e fica em pé na barra, se prendendo apenas com as pernas e esticando os braços, formando o desenho de 
uma cruz.
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movimento que já pode ser registrado. Quando alguém se dedica a treinar por muito tempo um

movimento, como é o caso do  split, e consegue enfim realizá-lo e sustentá-lo por algum tempo,

duas coisas acontecem: a primeira, é que essa pessoa já pode tirar uma foto e comemorar. Observei

o caso de uma aluna, Samira, que após fazer seu primeiro split saiu por uns instantes e retornou ao

studio com um bolo para celebrar o acontecimento. Inspirada nela, uma outra aluna comprou uma

torta quando conseguiu realizar a mesma proeza, e acho justo confessar que quando o meu saiu, me

reuni com uma amiga que também havia conseguido e estouramos uma garrafa de champanhe.

Postar essa foto no instragram, no facebook ou em alguma outra rede social também é parte dessa

comemoração. É importante entender que essa comemoração faz parte de uma conquista, o que nos

leva  a  segunda  coisa  que  acontece:  a  pessoa  passa  a  “ter”10o  movimento  como  parte  de  seu

repertório, assim a pessoa passa a dizer “eu tenho um split” ou “eu tenho super inversão” “eu tenho

spacatt”. Uma ou outra vez é provável que o “faço” apareça no lugar de “ter”, mas o mais comum

no vocabulário pole dancer é o contrário. Até mesmo as instrutoras podem perguntar “você faz tal

movimento?”, e isso acontece, porém volto a ressaltar que é muito mais frequente o uso do termo

“ter”, além de perguntar se tal aluna tem ou não algum movimento, a instrutora pode dizer “para

você ter um aisha você precisa ter caterpilla” ou “para você fazer o gemini você precisa ter um bom

split”,  outro  exemplo  seria  “para  você  estender  movimento  x  você  precisa  ter  muita  coluna”.

Estender é obter o alongamento máximo de um movimento, e “muita coluna” quer dizer uma coluna

bem flexível, ou bem alongada. A ideia do ter algo, é mais uma questão de algo que foi conquistado,

do  que  uma  questão  de  posse.  Tem  a  ver  com  a  potencialidade  do  corpo  de  realizar  algo,

potencialidade essa que foi conquistada através de muita dedicação, esforço e treino e por isso é

celebrada. O corpo passa a ser capaz de materializar algo que não era antes, de expressar algo de

outro  forma,  um  novo  deslocamento  que  amplia  suas  possibilidades.  Não  podemos  deixar  de

perceber que se trata de uma experiência um tanto ritualística, primeiro há o sacrifício mediante um

objetivo, e quando esse objetivo é alcançado, a foto aparece como expressão. O que nos direciona

para a concepção de Vitor Turner de que “a performance completa a experiência” (Turner, 1982,

p.13). Resgato também a concepção de que performance e vida real se confundem e que não é

necessário que uma pole dancer  se apresente profissionalmente ou participe de campeonatos para

que consideremos o que ela faz como performance, incluindo toda a preparação corporal que ela

passa. Como nos lembra Turner, performance não é só o que está nos palcos e sim todo o processo

pelo qual o performer passa. 

As fotos são também uma forma de expressar algo, ou performar em outros espaços, como o

10 Agradeço a Mariana Tafakgi, amiga próxima e grande antropóloga, que em uma de nossas longas conversas sobre o
assunto, me chamou a atenção para esse detalhe. 
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virtual. E por essa relação com a conquista e também por serem uma outra maneira de se ver elas

têm um grande papel na construção desse corpo pole dancer. A repercussão que a foto obteve nas

redes virtuais também se torna assunto. Mais de uma vez ouvi comentários do tipo “às vezes você

acha que tá arrasando, aí grava o vídeo e tira uma foto e vê que tá horrível, um desastre”. As fotos

atuam  como  “mediadores,  ou  seja,  atores  dotados  da  capacidade  de  traduzir  aquilo  que  eles

transportam, de redefini-lo, desdobrá-lo, e também de traí-lo” (Latour,1994, p.80). Através delas as

pole dancers avaliam seu próprio desempenho, essas fotografias transformam, modificam e atuam

diretamente na relação com o corpo e com a sua construção, e a recepção que tem pelas outras

pessoas é um fator importantíssimo e motivacional para quem pratica a atividade.  Frases como

“falou  em  foto  mexeu  com  a  gente”  e  “toda  pole  dancer é  exibicionista”  também  já  foram

proferidas. Aqui interessa menos discutir se isso é ou não uma questão de exibicionismo e interessa

mais  perceber  que  o  central  da  frase  é  o  colocar  de  uma característica  como algo  comum as

praticantes da atividade. O ato, então, passa a ser atribuído ao “ser pole dancer”, passa a ser uma

das características que imbuídas de significado, se tornam algo identitário. Nesse sentido, é válido

observar que quanto mais imersa uma pessoa estiver nesse mundo, mais fotos e mais vídeos serão

produzidos e postados.  Existe uma preocupação com o cenário,  o movimento, o ângulo,  é uma

performance.  Independentemente  de  participarem ou  não  de  campeonatos,  ou  mesmo  fazerem

apresentações, as praticantes de pole dance utilizam o espaço virtual para performar. As fotos e os

vídeos postados também podem ser uma forma de interagir com um certo público, embora essa

fronteira não seja tão delimitada. Assim permanece e se manifesta o caráter artístico do pole dance,

não somente uma ginástica, mas uma atividade de expressão. É preciso deixar claro, para se não se

criar uma ideia de que quem faz  pole dance só o faz para tirar foto, que para a foto atuar desta

maneira é preciso que ela esteja conectada com todo o contexto. Normalmente, alunas que passam

mais tempo querendo tirar foto do que treinar não são bem-vistas, justamente porque a foto dialoga

com todas as etapas rituais de treino e sacrifício que descrevi acima.

É também necessário, nos primeiros meses de uma aluna, uma familiarização com os termos

usados na linguagem da prática. Existe uma outra forma de se localizar espacialmente que nem

sempre vai seguir a lógica das coordenadas que estamos acostumados a utilizar. Felícia, em uma

aula de  pole flex cujo o objetivo era trabalhar a flexibilidade de coluna,  pediu que suas alunas

entrassem na ponte11 e fizessem uma sequência de movimentos para alongar diferentes partes da

coluna, um desses movimentos era tentar aproximar as mãos dos pés. Uma das alunas estava com as

mãos desalinhadas em relação ao ombro, e Felícia a instruiu a corrigir isto, uma vez que tal ato

11 Ponte é um alongamento e movimento de coluna e ombros em que a pessoa desce o tronco para trás até apoiar as 
mãos no chão, curvando a coluna no seu limite. 
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poderia machucar os pulsos da aluna. A aluna então questionou “eu tenho que andar para frente ou

para trás?” e ela respondeu “não existe para frente e para trás quando você está de cabeça para

baixo, você tem que ir na direção do ombro”. Neste caso, tanto o referencial de frente e trás são

abandonados,  como andar  se  refere  não ao  movimento  realizado pelos  pés,  e  sim pelas  mãos.

Frequentemente, quando “frente” e “trás” são utilizados, o referencial é a própria barra de  pole

dance: “você vai entrar no movimento e passar o corpo para frente da barra”. Outro exemplo, é que

os termos “esquerda” e “direita” raramente são utilizados durante a explicação de um movimento.

Eles até podem ser utilizados numa passagem de coreografia, ou quando é estritamente necessário,

porém na maioria das vezes existem outros termos que são utilizados, como “perna interna/perna

externa” ou “mão interna/mão externa”, sendo sempre a interna a mais próxima da barra e a externa

a mais afastada da barra, seguindo a lógica do “de dentro” ou “de fora”. Isso acontece tanto porque

você precisa realizar os movimentos para ambos os lados, tanto porque o lado escolhido pela aluna

para começar pode ser diferente do da instrutora. 

Como uma prática esportiva em que se busca trabalhar o corpo como um todo, o pole dance

exige que se trabalhe o lado direito e o lado esquerdo. A oposição permanece presente, é comum

usar como justificativa para a má execução de um giro a frase “esse é o lado ruim”. Note-se que não

dizem o lado esquerdo, mas o lado “ruim”, em oposição ao lado “bom”. Entretanto, a tendência é

que conforme se pratique a atividade, os dois lados fiquem, senão em pé de igualdade, em uma certa

proximidade  de  destreza.  Inclusive,  alguns  movimentos  são  executados  melhor  para  o  lado

esquerdo, devido a força que se aplica. Exemplo: a força aplicada ao pole é baseada em “empurrar”

e “puxar” ao mesmo tempo. Se para executar um movimento eu preciso me empurrar mais do que

me puxar (ou seja, me distanciar mais da barra do que me aproximar), e por via de regra, a mão de

cima é a que puxa, quando a mão mais forte estiver em baixo o movimento será mais facilmente

executado.  Da mesma forma, quando falamos de transições e eu quero passar de um movimento A

para um movimento B, e ao fazer isso vou inverter meu lado, eu preciso dominar a técnica com

ambos os lados, de forma que seja pelo menos capaz de realizar o movimento mais fácil com o lado

esquerdo,  para  o  mais  difícil  ser  performado  com  o  direito.  Dessa  forma,  o  que  precisa  ser

combatido não é o uso do lado esquerdo, mas a assimetria entre ambos os lados. Sempre que um

alongamento vai ser realizado, recomenda-se que o primeiro lado a ser trabalhado seja o “ruim”.

Mesmo em pessoas destras, nem sempre o lado direito vai ser o mais flexível, por isso nem sempre

o seu lado esquerdo vai ser o ruim, e mesmo que seja, às vezes você pode ter um lado mais flexível

e  outro mais  forte.  Assim,  você  terá  um lado bom para  movimentos  de força e  outro  para  de

flexibilidade. E tudo isso será considerado na execução de um movimento, ou um combo, pois às

vezes você começa de um lado e termina de outro. Conheci pessoas que tinham mais facilidade para

24



girar com uma mão, mesmo essa sendo sua mão mais fraca. A assimetria e a oposição entre lados

pode continuar a existir, mas a forma de se relacionar com ela é transformada. Passa-se a considerar

o  corpo  como  um  todo,  é  um  exercício  de  autoconhecimento  que  permite  descobrir  novos

deslocamentos. Desta forma, o corpo que está sendo construído combate os padrões da sociedade, é

um corpo que aumenta sua potência. 

 

1.3 - Os movimentos 

A categorização dos movimentos em força, flexibilidade ou isometria segue a lógica do que

é mais necessário para a realização do mesmo. Todo movimento, mesmo que de flexibilidade, vai

exigir algum nível de força, uma vez que a pessoa que o performar precisa ter a força necessária

para realizar a entrada ou se sustentar na posição. O mesmo ocorre com movimentos de força,

existem algumas posições que por mais que o objetivo seja ganhar ou demonstrar alguma força, é

preciso que haja um alongamento mínimo que permita que o corpo se coloque na posição correta.

Já os movimentos de isometria, ou movimentos mistos, são movimentos em que o foco principal é a

execução de uma trava especifica ou o desenho de uma figura que precise de contrapeso.  São

movimentos de força, mas não necessariamente inversões ou pranchas, que são movimentos mais

tradicionais de força. 

É interessante pensar a ideia de “movimento” e “desenho”. Frequentemente nas aulas de

Exotic Pole, por errar o ângulo de alguma acrobacia, Felícia corrigia as alunas atentando para a

importância do desenho que o corpo faz, estando na posição errada, o público não conseguiria ver

tal desenho.  É claro que não existe público durante a aula, e a maioria das praticantes não chegam a

competir, logo, o público privilegiado que observa a performance é a câmera, que ao final da aula se

posiciona para captar o que foi criado. Chamo atenção novamente para a atuação da câmera como

um  mediador,  que  transporta  essa  performance  para  o  espaço  virtual,  ou  mesmo,  para  a

autoapreciação e  a  autoavaliação da  pole  dancer.  Quando alguém vai  tirar  uma foto  de  algum

movimento existe uma grande preocupação com o ângulo da foto. Na dúvida a aluna questiona a

instrutora “qual é o ângulo desse? Da onde tiro a foto?”.  Cada movimento tem um desenho, a

criação de uma imagem, cujo contorno e forma fazem toda diferença para a  sua observação e

apreensão estética. Também há o desenho que o corpo faz ao entrar em um movimento, onde cada

linha conta. Um problema muito comum, que várias pessoas já fizeram críticas, é a inabilidade de

fotógrafos que nunca trabalharam com fotografias de  pole dance de produzirem um bom ensaio.

Quando é este o caso, é recomendado que se converse com o profissional antes e mostre fotos dos

movimentos que se pretende executar, e também, explique onde é preciso que se posicione para

captar a foto. No mês de agosto, Débora, instrutora do studio, foi convidada a fazer um ensaio por
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um fotógrafo que buscava divulgar seu trabalho, o que suscitou várias conversas sobre o tema

durante as aulas. Em uma delas, Débora comentou que o problema de alguns fotógrafos é que eles

vão tentar te deixar bonita na foto, e tem movimento “que não dá para ficar bonita”.  “Vê a foto

que eu postei hoje, é torcido, é estranho, mas é assim o movimento, não dá para tentar tirar de

outro ângulo para minha barriga não ficar esquisita, senão vai perder o movimento” - completou.

A ideia de que cada movimento tem um ângulo traz a tona a  ideia  da expressão,  do que cada

movimento pode passar e do porquê usá-los numa coreografia, por exemplo. 

A nomenclatura  usada  para  se  referir  aos  gestos  executados  na  dança/atividade  é  a  de

“movimento” ou “figura”, o que sugere o corpo como a própria obra de arte. Outra coisa que me

chama a atenção é o paradoxo do movimento estático. Talvez a ideia de movimento esteja mais

ligada ao conjunto do que é realizado do que só a ideia da figura, ou talvez seja porque mesmo

numa figura estática o corpo nunca está relaxado, é preciso que a pole dancer tenha consciência de

cada  músculo,  cada  centímetro  do  corpo  e  de  como  ele  deve  estar,  porque  mais  que  para  o

observador você esteja parada, na verdade você está fazendo força o tempo todo para se manter na

posição, e manter a linha do desenho. Lembro de uma vez que durante uma aula comentávamos

sobre fotos e Felícia censurou “o problema de vocês é que vocês acham que movimento é figurinha

para tirar foto e depois esquecer. Movimento não é para colecionar, movimento é para treinar até

ficar bom, entrar e sair direito. Aí a pessoa fica cheia de foto lá, e quando você vai ver a entrada e

saída tá suja.12 Por isso que eu gosto de vídeo, quando a pessoa é boa mesmo ela faz vídeo”. 

Um outro ponto que vale a pena ressaltar a partir da ideia de movimento é que mover-se

passa a ser uma forma de agir no mundo, de vivência e experiência. Durante as aulas de coreografia,

sejam de exotic ou nas aulas normais, observei que em raríssimos momentos a artista vai andar e

quando o faz, não é o andar ao qual estamos acostumados, é um andar que vai dialogar com a

música e com a coreografia. Acredito que para alguém dançar é preciso aprender a se deslocar de

uma forma outra. É só uma outra caminhada, uma outra forma de sentir e ocupar o espaço que

adquire e transmite significados. Assim aprendemos a engatinhar, a rastejar, a mergulhar, a girar, a

rolar, a colocar um spacatt em sequência do outro, ir do chão para barra e da barra pro chão sem

perder a fluidez. A montar-se e desmontar-se. Talvez seja esse mover-se, esse desterritorializar-se,

que desperte novas potencialidades em cada uma dessas pessoas. 

1.4 - Cada corpo, uma história 

Recentemente, comecei  a participar  de um treinamento para tornar-me instrutora.  Fiquei

12 Sujar algum movimento é cometer algum deslize que comprometa sua beleza. Pé fora de ponta, joelho dobrado, não
entrar com segurança e leveza são alguns exemplos. Um movimento ou combo está limpo quando é executado com 
tranquilidade e facilidade pela pole dancer, sem que ela cometa nenhum desses deslizes. 
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muito surpresa com o convite e não sei colocar em palavras a felicidade que eu senti. Ao mesmo

tempo, encarei o trabalho com muita seriedade, pois entendia que o papel da instrutora é um papel

de  muita  responsabilidade  que  tem  consequências  diretas  na  experiência  da  aluna.  Se  tornar

instrutora é uma responsabilidade imensa com o corpo de alguém, com o cuidar e oferecer o suporte

necessário. E é também, uma responsabilidade muito grande com o seu corpo, pois é através dele

que a aluna vê o movimento que precisa aprender, é preciso que você domine a técnica que precisa

ensinar e que seja capaz de ensiná-la. Tornar-me instrutora também solidificou as relações que eu

tinha dentro do studio, embora, minha proximidade com outras alunas e instrutoras já fosse bem

grande. Agora eu não era só parte da família, era uma das matriarcas13.A experiência muito me

deslocou do meu ponto de vista, que até então só havia experimentado a posição de aluna. Uma das

primeiras coisas que me foi ensinada durante o treinamento é que o trabalho de uma instrutora é

conhecer a aluna e em consequência seu corpo, para saber quais são suas dificuldades e quais são

suas potencialidades para poder trabalhá-las da melhor forma possível. É importante quando uma

aluna chega questioná-la sobre quais atividades ela já praticou, sobre seu interesse no pole, sobre o

que ela busca. Nas palavras de Felícia, é preciso saber o que ela já praticou para entender a história

daquele corpo. Podemos pensar assim, que ficam impressas no corpo as marcas e os registros de

cada experiência que nós vivemos, de cada mundo que nos permitimos conhecer, de cada trauma

que nós sofremos, cada couraça.

 A  relação  entre  a  aluna  e  a  instrutora  é  uma  relação  muito  forte  e  de  grande

responsabilidade  no  desenvolvimento  das  alunas.  A aluna  confia  na  instrutora  para  ajudá-la  a

moldar seu próprio corpo, em troca, é trabalho da instrutora fazer com que a aluna entenda os

movimentos  e  seja  capaz  de  realizá-los.  A  prática  do  pole  dance é  uma  jornada  de

autoconhecimento, pois no decorrer da prática a aluna passa a conhecer melhor o próprio corpo,

entretanto  esse  não  é  um caminho  que  é  percorrido  sozinho.  Muitas  das  alunas  que  chegam,

principalmente  aquelas  que  nunca  praticaram  alguma  atividade  física  antes,  às  vezes  se

surpreendem com a própria flexibilidade ou força. Se surpreendem com o que são capazes de fazer.

Algumas chegam com medo de tirar o pé do chão, com medo de ficar de cabeça para baixo, com

medo de soltar as mãos da barra, e é a instrutora que vai fazer com que ela perca esse medo. Para

uma aluna perder esse medo ela precisa confiar que ela consegue fazer o que é pedido e como em

um primeiro momento ela pode se sentir insegura a instrutora vai segurá-la e ajudá-la. O termo

“spot” tem a ver com sustentar, a instrutora “spota” a aluna, sustenta para que ela ganhe a força

necessária e se acostume a entrar no movimento, é lógico que a instrutora não sustenta todo o peso

da aluna,  só uma parcela,  e aos poucos,  conforme a aluna for se sentindo mais  segura ela  vai

13 O porque dessa frase fica melhor expresso mediante a um caso citado no capítulo 2. 
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soltando até que ela consiga fazer sozinha. O que a gente não sabe, ou não percebe, é que às vezes a

instrutora não tá fazendo força nenhuma, porém, a relação de confiança que é criada é tão grande

que só a presença dela ali faz com a que a aluna se sinta segura. Em outros casos, a instrutora faz

sim alguma força, mas só até que a aluna crie a força e consiga fazer por si mesma. O spot é em

suma, um apoio, e é esse apoio que faz com que a aluna confie em si mesma. Um outro caso é

quando a instrutora não sustenta, mas toca em alguma parte do corpo da aluna para que ela entenda

que músculo ela precisa acionar para realizar o movimento. Felícia ensinou durante o treinamento

que quando você toca alguma parte, a aluna automaticamente entende onde precisa contrair, e com

outro tipo de toque, entende onde precisa relaxar. Aqui, é a partir do toque do outro que a pessoa

desenvolve e aprimora sua propriocepção e tudo isso passa por uma comunicação não verbal, é uma

experiência sensória que diz respeito a sabedoria do corpo. É a partir do contato que despertamos

partes adormecidas de nós, partes que se tornaram dormentes por um mau ou não uso do corpo. É a

partir  dos  encontros,  que  aumentamos  nossas  potencialidades.  O  que  mais  esse  toque  pode

despertar? O que mais é alterado a partir dessas relações? Quais são as implicações físicas e morais

dessas relações? O que pode, afinal, um corpo? 
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Capítulo 2 – Autonomia e Empoderamento Feminino: Das Trajetórias Individuais a formação

de um grupo

Tive a  oportunidade  de  conhecer  e  conviver,  durante  o tempo que me dediquei  a  fazer

campo, com várias mulheres de diferentes corpos, estilos e idades. Por mais que o pole dance seja

um esporte individual, ele possibilita uma vivência coletiva experienciada nas aulas que se torna um

fator importante no processo de construção do corpo e de cada aluna como pole dancer.  A ideia de

que existe uma turma e de que você faz parte dela é uma primeira forma de tecer um pertencimento

em relação a um grupo. Cada instrutora prepara suas aulas com a intenção de passar os mesmos

movimentos para todas as alunas, quando a diferença de nível não permite que isso aconteça, a

instrutora optará por passar  movimentos  análogos,  que tenham uma mecânica similar,  mas que

sejam de mais fácil execução. O que é diferente, por exemplo, de você frequentar uma academia,

onde podem ter várias pessoas no mesmo horário e você não precisar ter contato com nenhuma

delas, pois cada uma faz seu treino específico isoladamente, sem a concepção de uma turma e sem a

necessidade de interagir com outras pessoas. 

É  também importante  atentarmos  para  a  constituição  do  espaço  e  para  as  interações  e

relações que são permitidas e/ou surgem a partir dele. O studio conta com 6 barras organizadas

simetricamente em duas fileiras, distribuídas em um espaço de aproximadamente 40m². Quando a

turma está cheia, a instrutora circula entre as barras tomando “emprestada” a barra que alguma

aluna está utilizando para demonstrar algum movimento. Assim, não existe uma barra que fique a

frente de todas as barras de onde a instrutora poderia demonstrar os movimentos, o método de

ensino do studio sugere um maior contato entre as alunas e as instrutoras, incluindo o contato físico

já mencionado das instrutoras ao tocarem o corpo das alunas, buscando auxiliá-las na montagem

dos movimentos. Como não há um espelho ocupando inteiramente uma parede – comum em studios

de dança – também não há uma direção certa para manter o olhar. As alunas se veem o tempo todo e

conversam sobre suas dificuldades em cada movimento, sobre seus avanços, sobre o que gostam e o

que  não  gostam.  Conversam  também  sobre  elas  mesmas,  sobre  suas  experiências,  suas  vidas

pessoais, relacionamentos, política, viagens, etc. É importante perceber que por se constituir como

um espaço majoritariamente feminino, certos temas que são normalmente considerados tabus aqui

são discutidos abertamente. Cria-se um espaço de discussões seguro14 onde estas mulheres podem

expor diversas questões pessoais e manter um diálogo que em vários outros espaços não teria como

acontecer. Por só possuir um pequeno banheiro e também pela proximidade que é criada, é comum

que elas se sintam confortáveis para trocarem de roupa no mesmo lugar onde a aula acontece. A

própria questão de usar  as roupas curtas que são necessárias  para a prática pode causar algum

14 Um espaço seguro, no vocabulário feminista, é um espaço livre de opressões. 
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desconforto em algumas pessoas, não são todas que vão se sentir confortáveis em usar top sem uma

blusa  por  cima,  e  vão  preferir  mantê-la  o  quanto  for  possível.  Porém quanto  a  isso,  ninguém

intervém. Uma instrutora só vai  intervir  se a  roupa estiver  atrapalhando a realização de algum

movimento e, mesmo assim, sua interferência será sutil e buscará minimizar o desconforto causado.

Entretanto, vale a pena ressaltar que muitas das alunas que chegam com algum desconforto em ficar

sem as roupas, acabam perdendo isso com o tempo. Tanto porque a aluna passa a entender que as

roupas  interferem na  melhor  execução  do movimento,  quanto  porque  passam a  se  sentir  mais

confortáveis naquele ambiente. 

Busco a partir da minha experiência em campo e das narrativas das minhas interlocutoras,

tentar perceber como essas vidas que aqui se encontram, se cruzam e como alteram-se mutuamente

a partir do contato com a prática e entre si. Um primeiro ponto que podemos trabalhar com essa

questão em mente, é como se torna recorrente para estas alunas espelhar-se ou inspirar-se em outras

alunas  e/ou  instrutoras  do  studio,  o  que  acaba  se  transformando  em motivação  para  o  treino.

Realizei algumas entrevistas com alunas do studio durante meu trabalho de campo, o que me levou

a atentar para este fator como conectado a paixão que elas nutrem pela prática e pelo grupo. O

trecho a seguir é retirado de uma entrevista com   Alícia, moradora de Niterói, na Região Oceânica,

e prestes a se formar em Direito pela UFF. Quando eu a entrevistei, ela já estava afastada do Pole

Dance por algum tempo, mas o lugar que o studio continuava a ocupar em sua vida mostrava-se

claro  na  sua  narrativa,  carregada  de  carinho  e  admiração  pelas  instrutoras  e  pelo  studio,  Ao

relembrar sua primeira aula, podemos perceber que a experiência ficou marcada não só pelo treino

em si, mas também por um primeiro contato com outra aluna: 

“Eu  comecei  na  época  que  a  Felícia  era  a  única  professora  do  Studio  e  era  nesse  studio
pequenininho. E aí o que eu acho legal é que você começa toda insegura, toda desengonçada, nada
flexível. Eu lembro como se fosse ontem, minha primeira aula foi na sexta-feira de manhã, 9 de
agosto de 2013 e a minha turma era eu, a Roberta, aquela loirinha que volta e meia faz aula e a
Thalia.  Cara,  a  primeira  aula  que  eu  vi,  a  Thalia  acho que  ela  ia  fazer  super  inversão com
caterpilla, e eu olhei a Thalia e falei “Meu Deus, quem é essa mulher?Ela é linda, ela tem um
corpo maravilhoso e ela faz essas coisas na barra, eu quero ser igual a ela.” Então a primeira aula
que eu fiz, eu fiz do lado de uma pessoa como a Thalia, eu fiquei assim... a Felícia passava as
coisas, eu ia fazendo meio desengonçada e tal, e ao mesmo tempo eu olhava a Thalia e pensava
“cara, eu quero ser muito essa mulher quando eu crescer”. Sério, ela é linda. E o pior é que eu saí
de lá mandando mensagem pros meus amigos falando “gente, vocês não tão entendendo. Cara, eu
tô fazendo pole e tem uma menina que meu Deus do céu!” Aí a Laura veio fazer uma experimental
no mesmo horário que eu, que era o horário que a Thalia tava fazendo aula, quando a gente saiu, a
Laura: “ cara, que mulher é essa? Ela é linda, a cor dela é linda, o cabelo dela é lindo, que isso,
que isso”. E foi meio que assim, pô, ela com certeza começou no mesmo padrão que eu e hoje ela
tá desenvolvendo muito bem.”
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A aluna que Alicia cita, Thalia, foi a primeira aluna da Felícia, antes mesmo dela abrir esse

studio, quando ela ainda dava aula no seu apartamento, em Icaraí. Depois de um tempo afastada,

Thalia voltou a praticar o Pole Dance e hoje tem seu próprio studio em Magé, mesmo assim, ainda

tem aulas no studio e continua a ocupar um lugar proeminente nas narrativas de outras alunas.

Débora,  que  atualmente  é  instrutora  do  studio,  conta  que  o  que  a  motivou  a  ir  competir  pela

primeira vez, antes mesmo de imaginar se tornar instrutora e seguir profissionalmente com o pole

dance foi ver a Thalia e uma outra aluna, treinando para um campeonato: 

“Eu vi que as meninas estavam indo competir, as meninas que começaram mais ou menos comigo,
a Thalia que começou um pouco antes de mim, e a Tina Kamikaze que hoje não é mais do studio,
mas nessa época treinava lá. Teve um dia que eu fui num horário diferente do meu, aí quando eu
cheguei elas estavam treinando pro campeonato, aí eu pensei “puxa, isso é muito legal! Eu também
quero fazer isso” sabe? Porque elas estavam... Para mim, combos era uma coisa muito surreal, eu
fazia  um  movimento  na  barra  descia,  fazia  outro,  descia,  quando  eu  vi  elas  emendando  um
movimento no outro e  girando e subindo, eu achei aquilo porra,  sensacional.  “Eu preciso me
preparar para ficar assim também”. Aí eu quis ir para campeonato. Quando eu vi a Thalia e a Tina
treinando para ir, eu falei “eu quero treinar para ir também” aí eu falei para Felícia e ela “ah, eu
acho que tem sim, você tem movimento, tem sim, vamos sim”. Aí ela passou uma coreografia 
simples pra mim e eu comecei a treinar aquela coreografia.”

Eu posso citar outros exemplos, como quando Pérola diz que se inspira muito em Juliana,

uma das instrutoras do studio que se dedica a criação de coreografias mais artísticas fazendo um

diálogo com a dança contemporânea, nas palavras de Pérola:

“Eu gosto de pole artístico, contemporâneo, tipo a Juliana. O jeito que a Juliana dança
para  mim é  o  jeito  mais  perfeito.  Ela  é  muito  expressiva.  Eu  fico  até  arrepiada,  quando  ela
apresentou aquela coreografia que ela ganhou o primeiro lugar eu fiquei toda arrepiada, eu fiquei
“Juliana, tá maravilhosa” aí ela fica botando defeito e eu fiquei “Juliana, você tá linda cara, você
tá linda”. Adoro o jeito que a Juliana dança, ela é muito leve, ela é muito expressiva.” 

Ou então, quando a aluna Lívia dizia que chegava mais cedo na sexta-feira, antes da sua aula

que era às 9h começar só para ver as alunas que estavam treinando para o campeonato Miss Pole

Dance Glamour passando coreografia, no início do ano. Conseguimos traçar a partir destas falas

que um primeiro interesse surge pelo  pole dance quando elas se sentem afetadas ao ver alguma

performance.  A própria  Felícia  começou a praticar  quando viu dois vídeos  na internet  de duas

apresentações, que ela defende até hoje serem os vídeos mais lindos que ela já viu, um da Felix

Cane e outro da Marion Crampe. Porém, considero ainda mais interessante quando percebemos que

essa admiração não se dá apenas com pole dancers que já alcançaram algum reconhecimento dentro

da prática,  e  sim,  uma admiração que  é  sentida  pela  sua colega  de  treino,  pela  sua instrutora.
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Alguém que começou há um pouco mais de tempo que você, ou alguém que começou junto, mas

tem um talento específico. Assim, as relações que se criam são pautadas em afeto e admiração, e é

permitido experienciar um ambiente de apoio mútuo, onde acontece uma comemoração coletiva

quando alguém consegue um movimento novo, onde uma aluna se permite virar para outra e dizer

“tá lindo esse movimento, tira uma foto.” Uma outra característica que pode diferenciar o clima do

studio de outros lugares é que a competitividade entre praticantes não é estimulada. Eu não estou

dizendo que ela não existe, mas que o clima geral que é compartilhado difere de outros ambientes

mais competitivos, como o ballet. Ninguém aqui está competindo para ser solista, e não existe uma

hierarquia marcada dentro das aulas. Quando as alunas vão para uma competição, por exemplo, elas

vão com o espírito de pertencer ao mesmo studio, e não com a intenção de disputar entre si. Quando

alguma aluna percebe a dificuldade de outra com determinado movimento, ela dá dicas de como

melhorar, muitas vezes porque já teve a mesma dificuldade. 

Quando eu comecei a fazer as conversas gravadas cujos trechos são transcritos aqui, eu em

nenhum momento pedi ou perguntei das outras meninas ou das outras instrutoras. Na maioria das

vezes eu não fazia pergunta nenhuma, salvo algum mal entendido ou dúvida específica, e apenas

pedia para elas falarem da onde eram e um pouco delas mesmas. Algumas questões bem pontuais,

apenas para poder situar da onde vinha o relato. Sem exceção, todas elas citavam outras meninas do

studio, falavam das relações com as instrutoras, falavam sobre lealdade e de como admiravam umas

as  outras.  Falavam sobre  o  carinho  que  sentiam,  ou  do  quanto  sentiam vontade  de  abraçar  e

comemorar quando algum movimento novo saía com o grupo. Busco neste trabalho falar de como

alterações do corpo e atividades físicas modificam a relação corpo-sujeito, porém, acredito que a

forma como isso  ocorre  nesse  caso  específico  só  é  possível  através  da  dimensão do afeto,  de

intensidades específicas que atingem essas mulheres criando um novo espaço de comunicação e

troca que muitas vezes extrapola a dimensão das aulas. Assim, a categoria pole dancer diz respeito

não só a trajetórias individuais, mas ao pertencimento a um grupo que compartilha experiências que

lhe  são  próprias,  possibilitando  uma  rede  de  apoio  e  trocas  que  fortalece  os  desempenhos

individuais na prática da atividade. 

Recentemente, em uma conversa em um grupo do aplicativo whatsapp que reúne alunas da

instrutora Débora das turmas da manhã de segunda-feira, uma de suas alunas perguntou se poderia

repor uma aula comigo. Era minha terceira semana dando aula, e Débora, que foi minha primeira

instrutora quando comecei a fazer aulas perguntou “sendo a Lívia e a Marta filhas de minha filha

Annelise, isso me torna avó?”. É costume de Débora quando fica muito feliz com a execução de um

movimento por uma de suas alunas manifestar seu orgulho com a frase “é minha filha gente, é

minha filha!” Em resposta ao seu comentário no grupo, Marta disse que era filha de uma, mais que
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estava sendo criada pela outra. Já Lívia, respondeu “Eu nasci da Felícia, estou sendo criada pela

Débora e tutelada pela Annelise então! Abaixo a família tradicional!!!  Viva o matriarcado Pole

Dance!”15 A brincadeira entre estas alunas e instrutoras é mais um marcador dessa relação de grupo

que intento delinear neste capítulo, ela revela também um aspecto muito importante dessa relação e

do porquê proponho um recorte  de  gênero  no  decorrer  deste  trabalho:  estamos  falando de  um

espaço que é  majoritariamente feminino,  no qual todas as posições de poder são ocupadas por

mulheres.  Mesmo  tendo  uma  ou  outra  presença  masculina  no  studio,  todas  as  instrutoras  são

mulheres. A ideia de que se trata de um “matriarcado” é presente em muitos diálogos e se torna

bastante ilustrativa na nossa discussão. Quem sabe, quem ensina, quem “comanda” o espaço, é um

saber feminino. Acredito que isto é um fator crucial para a liberdade e o bem-estar sentido nesse

espaço. Dentro de um contexto urbano onde certas características são entendidas como femininas e

ocupam um lugar  muitas  vezes  mal  visto  por  isso,  e  a  construção  de  pessoa  passa  por  uma

binarização ligada a uma matriz heterossexual (Butler, 2003, p.7)  que serve a um regime de poder,

devemos atentar para as relações das praticantes de pole dance desse studio como constituintes de

um espaço em que não só as mulheres não estão em uma condição de dominadas, como o próprio

conceito de feminino passa por uma reinvenção ou ressignificação. Assim, não é um espaço de

mulheres unicamente pela presença majoritária de mulheres, mas sim por ser um espaço onde as

vivências e  experiências dessas mulheres  tem lugar.  Trata-se de um espaço terapêutico para as

feridas sociais e corporais infringidas por uma cultura masculinista. Butler, defende que gênero é

performance, mas performance aqui não pode ser entendido como algo representativo ou simbólico

e sim como algo constituinte da própria materialidade dos corpos: 

“O que está em jogo nessa reformulação da materialidade dos corpos é o seguinte: (1) a remodelação da
matéria dos corpos como efeito de uma dinâmica do poder, de tal forma que a matéria dos corpos será

indissociável das normas regulatórias que governam sua materialização e a significação daqueles efeitos
materiais; (2) o entendimento da performatividade não como o ato pelo qual o sujeito traz à existência e aquilo

que ela ou ele nomeia, mas, ao invés disso, como aquele poder reiterativo do discurso para produzir os
fenômenos que ele regula e constrange; (3) a construção do sexo não mais como um dado corporal sobre o qual
o construto do gênero artificialmente imposto, mas como uma norma cultural que governa a materialização dos

corpos; (…)” (Buttler, 2000, p. 152-153) 

A autora também sugere que é na instabilidade dos processos regulatórios que está a saída

para os corpos se voltarem contra a lei regulatória. Pensando neste sentido, podemos pensar um

padrão de corpo feminino que segue uma linha estética que define quais corpos são femininos e

quais não são, e que a busca por se encaixar nesse padrão é o que reitera a definição de tal padrão

como corpo feminino. Falo literalmente do padrão magro, curvilíneo, com o quadril mais estreito do

que os braços. Segundo este padrão, o corpo da mulher deveria ser o dos seios fartos, das formas

15 Este diálogo inspirou o título deste trabalho 
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redondas, sem gordura, algo que exprimisse a delicadeza e fragilidade que se espera da mulher.

Contudo, com as alterações corporais que surgem com a prática  do pole dance, a tendência é que os

ombros e braços se tornem mais largos em decorrência do esforço de se sustentar. O medo de ficar

com braços musculosos assusta muitas pessoas que decidem não praticar a atividade por isso e até

algumas que começam, mas seguem com este receio. Entretanto, quando a pessoa passa a se dedicar

a atividade o desejo de se evoluir dentro da prática e se tornar mais forte é tão grande que isso é

deixado de lado, passa-se a buscar não o corpo do padrão estético feminino, e sim o corpo que

facilitaria mais a prática da atividade.  É neste  sentido que podemos pensar uma reinvenção do

feminino, pois é o corpo que é reinventado junto com os discursos que ele carrega. 

Todavia, não é só quando nos afastamos em oposição a um padrão que esse feminino é

reinventado. As mudanças podem ser mais sutis, se considerarmos as apropriações que são feitas

dentro do que mudam o significado de certas práticas e objetos. Podemos pegar o exemplo das

Pleasers.  Pleasers são sandálias de salto alto que podem variar de 15cm a 22cm utilizadas para a

prática do Exotic Pole. Em geral, recomenda-se que a aluna comece com uma de 17cm e conforme

se sentir mais confortável, passe para uma de 20cm. O tamanho do salto assusta quem olha de fora,

eu presenciei inúmeras vezes um estranhamento, por parte até mesmo de  pole dancers que não

fazem exotic pole, usando como premissa a frase “para mim não dá, eu nem sei andar de salto”,  em

resposta, ouvem “mas pleaser é diferente, eu também não uso salto.” E é verdade, gostar de andar

de salto não é regra, muitas das pessoas que dançam exotic não gostam de usar salto no dia-a-dia. O

uso ou não de salto alto é gerador de conflito tanto para  pole dancers, quanto para críticos que

observam de  fora.  Isso  se  dá  porque  muitas  das  pessoas  que  buscam legitimar  o  pole  dance

enquanto esporte querem se distanciar da associação com “dança de boate.” Há também uma visão,

presente em muitas teorias feministas, de que o salto alto estaria ligado a submissão das mulheres  e

à  uma  imposição  social16.Entretanto,  uma  pleaser  é  completamente  diferente  –  dentro  deste

contexto – de uma sandália comum de salto, assim como andar de salto é diferente de dançar de

salto. Existe uma agência que é atribuída a pleaser que está ligada a trazer poder para quem a usa, a

resgatar ou fazer emergir alguma sensualidade. Por outro lado, podemos propor que a  pleaser se

torna uma extensão do corpo da pole dancer, alongando seus movimentos e modificando o desenho

que o corpo faz. Sua função não é meramente estética, uma vez que a maioria das acrobacias de

chão – floorwork – dependem dela para serem executadas. Podemos pensar a pleaser como algo que

ajuda a compor o corpo da performer, uma vez que a escolha de utilizar ou não a sandália é muito

ligada ao que pretendem treinar/ensaiar e a  que tipo de coreografia será criada,  ao que está se

buscando expressar. Nas aulas de exotic, muitas vezes ao corrigir algum movimento em que a aluna

16 Amplio esta discussão no capítulo 4. 
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apoia ou transfere o peso na parte errada da sandália, Felícia corrige “vocês precisam entender a

anatomia da pleaser” o que corrobora a ideia da pleaser como extensão do corpo. Felícia atualmente

só treina de pleaser, e também só tira fotos de pleaser. É claro que isso vai variar do gosto pessoal e

do estilo que cada uma segue, mas quando essa interação entre pole dancer e pleaser acontece ela é

dotada de sentido e de impacto na performance.  O salto não pode ser tomado algo dado,  que

exclusivamente vai servir a uma cultura masculinista, seu significado depende do contexto e dos

usos que lhe são dados.  E ao contrário do que muitas pessoas pensam, o uso ou não do salto tem

muito mais a ver com algo que elas fazem para si mesmas, do que a algo que busca a aprovação

masculina. Felícia, que é a única instrutora que dá aulas de  exotic no studio, declara que nunca

dançou para nenhum namorado dela. “Para eu dançar para ele, tem que dançar para mim antes, e

tem que dançar direito, tem que me provar que se esforçou, não vale qualquer dancinha.” O esforço

investido em seu treino é tão grande, que é valorativo da prática em si.  Um outro caso é o de

Miriam,  pole  dancer há  pouco  mais  de  dois  anos,  trabalha  como  professora  de  inglês  e,

recentemente, passou a trabalhar como tatuadora: “a primeira coisa que as pessoas pensam quando

veem que eu tenho uma barra em casa é que eu danço para Ítalo, mas isso nunca aconteceu. Ele fica

lá vendo TV e eu fico treinando.” Isto até se torna piada entre as praticantes: “as pessoas acham que

pole dance é muito sensual, e a gente tá aqui toda suada, cheia de roxo” piada que deixa explícito o

conflito entre o pole dance do imaginário social exterior a prática e o pole dance tal como é vivido e

entendido pelas praticantes. A questão é que mesmo quando se trata do  exotic, a sensualidade é

encarada como uma técnica que precisa ser aprendida e dominada.  Exige esforço,  exige treino,

envolve dor e muito trabalho. E é claro, que antes de qualquer consequência externa, trabalha a

visão interna que cada uma tem de si mesma, assim como nas outras modalidades do pole dance,

trabalha a autoestima e autonomia das mulheres que praticam a atividade. O retorno que a praticante

busca é a evolução pessoal e a construção de si enquanto pole dancer. Nem mesmos os casos das

alunas que não têm essa postura e declaram gostar de dançar para seus maridos deixam de fugir a

essa lógica. O principal é o bem-estar ligado a prática e isso é vivido e sentido no corpo e, portanto,

na subjetividade da praticante. Nas festas do studio, é comum que as alunas que têm pleaser optem

por utilizá-las. Entretanto, a única – ou principal – regra das festas do studio é que só é permitido a

presença de alunas ou ex-alunas do studio, “sem agregados”. E na visão de Felícia, é por isso que as

festas funcionam tão bem. Trata-se, mais uma vez, de mulheres reunidas em torno de algo que elas

fazem por elas mesmas, bebendo, conversando, dançando e o mais importante: fazendo pole dance.

É  basicamente  isso  que  ocorre  nas  festas,  e  elas  são  muito  esperadas  e  comemoradas  quando

acontecem. 

O efeito  do  pole  dance na  subjetividade  e  no  bem-estar  destas  mulheres  torna-se  mais
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perceptível quando vemos nas narrativas das praticantes e em seus relatos pessoais uma ênfase nas

mudanças que são operadas em suas autoestimas. Sobre isso, Alícia comenta: 

“(...)e mexe com essa questão da segurança, com o tempo você vai vendo que consegue fazer as
coisas e tal, e aí eu comecei a perceber também que isso mexeu muito com a minha autoestima.
Porque porra bateu uma foto minha e eu falei “cara, eu tô bonita! Eu não tô tão ruim assim”. E
isso vai trabalhando dentro de você, você vai se vendo bonita independente do corpo que você tem.
Eu tenho celulite, eu tenho estria, eu tenho uma gordurinha aqui, outra ali, então muitos defeitos,
muitos atributos que eu tinha, com o pole eu soube trabalhar muito bem. Virou uma espécie de
terapia. Então quando eu fico sem, eu fico desnorteada.” 

Semelhante mudança se deu também na experiência de Pérola, que já é aluna do studio há

aproximadamente dois anos. De Irajá, bairro da cidade do Rio de Janeiro, se deslocou para Niterói

quando começou a cursar Relações Internacionais na Universidade Federal Fluminense. Aproveitou

a mudança de cidade para começar as aulas em um novo studio, uma vez que tinha tido um primeiro

contato não tão positivo com a atividade em um outro studio no Rio de Janeiro. Ao falar sobre sua

experiência com o pole, aborda o fim de um relacionamento em que sofreu abusos emocionais:

“Aumenta muito minha auto estima, o pole dance em geral. O pole dance muda muito a pessoa. Eu
tinha mó problema com auto estima por causa do meu ex, né. Falando aqui a grosso modo, ele era
mó babaca e me traía para caralho. Então porra, querendo ou não isso fode sua autoestima, você
se sente um lixo. As atitudes dele me faziam sentir assim. Ele era totalmente contra  [ela praticar
pole dance],quando eu postei a primeira foto de pole dance, nossa ele teve um ataque, queria
quebrar tudo. Nossa, maluco. Ficou falando “você tá botando essa foto para todo mundo ficar
curtindo, para mostrar sua bunda, você gosta de dar uma de piranha no facebook” essas coisas
assim de babaca, machista. Aí eu liguei o foda-se e botei mesmo, naquela época eu já tava foda-se
para ele. O pole não ajudou a ficar foda-se, mas ele me ajudou a ficar 'eu sou linda sabe? Foda-se,
tenho que dar valor para babaca assim não.' Na verdade, eu já tava de saco cheio mesmo, né?
Uma hora a gente tem que ficar. Mas o pole dance me ajudou a falar 'cara, eu não tenho que sofrer
com ele, eu nãotenho que sofrer por ele.' E foi isso.” 

É interessante pensar como o ato de postar fotos, nesse contexto, torna-se empoderador.

Muitos conflitos são causados pelas postagens de fotos, Alícia já citou que teve que criar outro

perfil no  facebook para postar suas fotos, devido a um constrangimento que sofreu no trabalho.

Existem vários casos nesse sentido, o curioso é perceber que mesmo tendo que enfrentar, namorado,

chefe, ou família elas não deixam de postar as fotos. Um outro ponto importante desse relato é

pensar, como dito acima, o quanto dessas inseguranças são impostas por padrões sociais, e, como

essas inseguranças passam a ser trabalhadas e reelaboradas quando se muda a relação com o corpo.

O pole envolve uma proximidade com o corpo que tem a ver com autoconhecimento. Com isso, as

praticantes  começam a  perceber  as  potencialidades  de  seu  corpo,  um corpo  que  pode  ser  tão

socialmente  subjugado,  passa  a  mudar  seu  lugar  em relações  de  poder,  principalmente  as  que
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perpassam as relações de gênero.  Quando Alícia fala que percebeu que não precisa sofrer pelo

namorado, é porque ela passa a ver em si um valor e uma potencialidade que por vezes é negado

pelos padrões impostos.  Uma confiança que é roubada,  passa a ser devolvida.  Neste sentido,  o

próprio ato de postar a sua foto em uma rede social torna-se algo político, pois é uma apropriação

de um corpo que o seu ex-namorado buscava dominar.  Felícia já chegou a comentar certa vez,

quando discutíamos a relação entre o pole dance e o feminismo, que considera ser instrutora de pole

dance “a profissão mais feminista do mundo”, pois em sua visão, a instrutora  “empodera” aluna

todos os dias. Esse empoderamento, na visão de Felícia, estaria ligado a mostrar para as alunas que

elas podem mais do que acham que podem. “Ela não precisa mais de um homem para carregar as

sacolas quando vai no mercado, porque agora ela aguenta carregar”, completou ao abordar o tema.

Podemos perceber aqui que a concepção de empoderamento na prática está muito ligada a questão

física,  alterando um corpo que é  socialmente considerado fraco,  as praticantes alteram também

várias associações que são feitas ao corpo feminino, como a de que mulheres não possuem força ou

são frágeis. Não é só a capacidade do corpo que está em questão, mas também uma apropriação

individual de um corpo que estava preso a materialidade de um discurso hegemônico.

Neste sentido, vale a pena retomarmos a fala de Pérola, que traz a tona uma ruptura com um

relacionamento e nos perguntarmos a que outros momentos a atividade se conecta na vida de outras

praticantes. Quando conversei com Débora, um dos tópicos que abordei foi a distância entre Niterói

e Itaboraí,  ela relatou que quando começou a praticar a atividade, em 2012, Niterói foi o mais

próximo que ela conseguiu encontrar para começar as aulas. Em suas palavras: 

“Terça e quinta olha a loucura que eu fazia, eu ia pro estágio né, aí pegava as barcas das 16h, aí 
16:30 eu tinha treino, aí saía às 18h, aí voltava para faculdade, chegava atrasada na aula de
economia, chegava quase 20h assim. Então eu fazia isso, ia trabalhava, depois voltava para
Niterói, aí voltava para faculdade, depois voltava para casa. Toda terça e toda quinta. Mas aquele
lance de que você não se sente sacrificado de fazer uma coisa que você tem paixão em fazer. Eu
vou pro circo, eu treino 1:30 de aula, são mais de duas horas para ir, mais de duas horas para
voltar. São 5h de trânsito para 1h e 30 de aula, mas agente faz o sacrifício porque gosta. Aí eu
tento não perder o dia, já que eu venho pra cá, eu vou pro studio e treino também e depois eu vou
para Itaboraí. É quarta, hoje eu treinei circo, treinei no studio e teoricamente eu estaria na aula de
dança do ventre, mas eu avisei que não iria hoje. Na verdade eu estaria no caminho ainda né,
porque é a vida de Itaboraí. Niterói é muito perto para quem estudou na Urca (...)”.

Como o estágio de Débora era no Rio, o deslocamento para Niterói era uma certa contra-

mão no seu trajeto. Percebemos essas pessoas imersas em grandes fluxos e trânsitos urbanos que

acompanham o padrão da vida  de quem se divide entre trabalhar e estudar.  Esta história não é

muito diferente se pensarmos na da Alícia, que saía do trabalho no centro do Rio de Janeiro e vinha
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para Niterói treinar. Em sua fala constatamos que, como dito anteriormente, o esforço em realizar a

prática não está apenas ligado ao  pole dance em si, mas as relações que nutrem o sentimento de

grupo: 

“(...) eu gosto muito do studio e eu acho que é por isso que eu indico tanto o studio pras pessoas.
Porque assim, outros studios eu posso virar e falar existem outros studios em Niterói que você pode
fazer aula, existem outros studios no Rio de Janeiro que você pode fazer aula, eu nunca fiz aula em
nenhum outro studio a não ser esse. E eu nunca conheci outras professoras a não ser Carmem,
Ivete,  Juliana,  Débora  e  Felícia.  Essas  cinco  com  quem  eu  já  tive  aula,  foram  e  são  muito
atenciosas, todas elas são muito competentes, todas elas dão uma aula de excelência, todas elas
vão te dar atenção mesmo com a aula tendo 6 barras cheias, elas vão sempre te dar atenção, no
que você precisar, vão te dar orientação, se precisar, só de pensar elas vão. Em outro studio eu não
sei se tem isso, então eu não vou nem me comprometer de falar, mas eu sei que aqui eu tenho
resultado, outras pessoas fizeram em outros lugares e não gostaram muito, então vai de cada um
né. Lá no Rio eu até cogitei fazer em outro studio, quando eu tava trabalhando igual uma corna no
escritório. Eu comecei a montar meu horário e falei “cara, vou sair do studio e vou fazer ali
mesmo,  porque  não  vai  dar  tempo”.  Então  assim,  eu  poderia  estar  fazendo  em  outro  studio
atualmente? Eu poderia, mas eu não faço. Assim, tem outros estudos no centro do Rio? Tem, tem
outros studios no centro do Rio, eu tenho horário para fazer lá naquele studio, mas eu não faço,
porque eu não me vejo saindo daqui. Eu não me vejo em outro lugar, “Pô, o studio tal dá aula de
não sei o que”, tá, mas eu não me vejo, porque para mim não é o local que me prende, são as
pessoas.  E  a  gente  meio  que  cria  uma espécie  de  família,  sabe?  Então,  é  diferente,  é  muito
diferente.”

Débora que é instrutora do studio aqui em Niterói, está abrindo um studio em Itaboraí, mas

declarou que não faria isso em Niterói por considerar deslealdade com a Felícia, uma vez que seria

concorrência direta com ela. Outro ponto que é necessário perceber é como a prática às vezes está

ligada  a  algum tipo  de  sacrifício  pessoal  que é  realizado pela  pole  dancer para  que  ela  possa

continuar treinando no studio. Muitas vezes esse sacrífico passa por questões financeiras, outras por

questões de tempo no dia-a-dia corrido, envolve também deslocamento espacial, conflitos com o

tempo dedicado a faculdade, emprego, etc e já vi casos de obstáculos familiares. No discurso dessas

praticantes  às vezes isso aparece muito consciente,  como quando Pérola  conta que vendeu sua

bicicleta para comprar uma pleaser, ou quando Débora e Alícia falam da “loucura” de suas rotinas.

Alícia  chegou  a  colocar  que  mantinha  um emprego  só  para  poder  pagar  o  pole  dance e  que

considerava isso surreal. Outras vezes isso aparece mais indiretamente, como quando Pérola ao me

contar das outras atividades que pratica, por vezes falava “ah, eu não abri mão do meu sábado por

causa disso” ou “parei porque achei muito caro”, sendo que quando se tratava do  pole, ela abria

mão do tempo, e normalmente eram atividades mais baratas que o pole dance. As três também tem

o hábito de organizar sua rotina em função dos seus horários de treino, priorizando o pole dance

antes de atividades profissionais e estudantis, o que muitas vezes é reconhecido por elas como algo
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que  pode  ser  socialmente  interpretado  como  irresponsável,  mas  que  para  elas  faz  muito  mais

sentido. Pérola, mesmo com dificuldades financeiras, deixou de pegar estágios para não ficar sem

horário para praticar a atividade. A partir daí, podemos começar a entender o lugar que a prática

ocupa, muitas vezes dotada de uma importância ou centralidade, ela passa a organizar não somente

a subjetividade da praticante que passa a entender-se como pole dancer, mas suas relações com o

tempo, o espaço, e as demais posições sociais que pode vir a ocupar. Se isso é possível, é porque em

seus projetos de vida, em suas organizações subjetivas que dão sentido a suas biografias (Velho,

1994), a prática do pole dance aparece como um dispositivo que opera transformações e mudanças

que alteraram a percepção que elas tem de si mesmas. A relação corpo-sujeito aparece aqui de tal

forma, que passamos a entender porque a partir de mudanças físicas, é possível deslocar seu lugar

no mundo muitas fezes fugindo de um lugar de opressão e dominação, ou de aprisionamento do eu

dentro de uma subjetividade capitalista  universalizante.  Longe da dominação da mente sobre o

corpo que estamos acostumados na filosofia ocidental,  vemos que alterar o corpo é alterar a si

mesmo.  Da  mesma  forma  que  alterações  subjetivas  desencadeiam  mudanças  corporais  e  de

aparência, o inverso ocorre. Em mais de um relato ouvi insatisfações com a rotina de escritório, e de

como se sentiam infelizes e aprisionadas dentro dessas obrigações. O pole apareceu nesses casos,

como capaz de acentuar características das próprias personalidades e também como ferramenta de

autoconhecimento  que  se  não  gerou  mudanças,  gerou  pelo  menos  o  ímpeto  de  mudar  e  o

reconhecimento de uma insatisfação. Cito alguns exemplos, que até assustam na similaridade:

Débora: “Eu comecei a me interessar muito, a querer treinar cada vez mais. Eu não tinha tempo
disponível para treinar cada vez mais. Eu gostava muito de dar aula, eu me sentia muito realizada
dando aula aos sábados. Eu tive uma aluna com depressão, em nenhum momento eu imaginei que
ela tinha esse peso na vida dela. Ela saiu da depressão, o pole ajudou muito ela nesse processo e
no final do ano simplesmente ela chegou com um presente de natal para mim e falou assim 'ah, eu
só comprei presente esse ano pra pessoas que eu considero muito especiais para mim e você foi
muito essencial para eu conseguir sair da depressão.' E ela tinha uma síndrome de inferioridade,
sabe? Ela falava 'ah, porque você me aceitou na sua aula e nunca me tratou com diferença' e na
verdade ela era uma aluna como qualquer outra, mas foi muito gratificante poder ajudar ela nesse
processo de sair da depressão com o pole. Falei 'é isso que eu quero', porque eu não me sentia
fazendo a menor diferença para ninguém ficando sentada em frente ao computador botando dados
no sistema. Eu fiz uma faculdade maravilhosa, eu fiz uma faculdade que estuda direitos humanos,
que estuda história para caramba, para ficar completando tabela no excel.  E assim não é um
problema da vaga, um problema da empresa, é um problema meu. Eu não tenho esse perfil. E eu
me sentia  muito  triste,  o  dia  era  muito  monótono  naquela  forma,  eu  não sentia  que  eu  fazia
diferença  para nada  embora  eu  exercesse  bem meu  papel,  as  pessoas  nunca  reclamavam,  ao
contrário, elogiavam meu trabalho. Era um trabalho que eu exercia bem, só que eu não exercia
com gosto. Então eu pensei, por mais que eu faça pouca diferença, é melhor eu fazer algo que eu
faça diferença do que fazer algo que eu não nasci para isso. Eu não nasci para ficar o dia inteiro
sentada no escritório, eu chegava em casa deprimida, aí tipo 'ah, aconteceu alguma coisa?' 'não,
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o problema é exatamente esse, não aconteceu nada, eu fiquei o dia inteiro sentada em frente ao
computador.'  Então, eu fiz  uma faculdade que eu considero muito interessante,  eu não seria a
pessoa que eu sou sem a minha faculdade, tem gente que acha que eu me arrependo de ter feito RI
porque eu não segui e eu não me arrependo de ter feito, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, eu
não teria a cabeça que eu tenho, não teria as opiniões que eu tenho, meu desenvolvimento pessoal
não seria o mesmo sem RI. Eu adorei minha faculdade, eu só não adorei o mercado. O mercado é
muito voltado para o comércio exterior, que eu reprovei 3 vezes. Não, reprovei 2 vezes, fiz 3. Eu
não sou uma pessoa que acha de boa ficar horas no trajeto, horas no trabalho, faculdade, horas na
faculdade, horas no trajeto e dorme. Isso tava me matando. A monografia tá sendo um suplício e
não é porque seja um tema que eu não gosto, é porque tá faltando motivação. Eu me sinto muito
mais motivada para treinar. Eu posso tá um caco, posso tá passando mal, sei lá, e a pessoa chegar
e falar 'vamos treinar' eu vou fazer mó esforço que eu puder para ir, mesmo que eu não esteja
100%. Agora, monografia... 'poxa, são 22h né? Acho que eu podia descansar um pouco' hahaha
'poxa, tá batendo uma fome'. Sempre pode ser depois, aí chega na hora do depois e eu falo “ah
não, deixa para amanhã que já tá tarde”.

Alícia: “Eu não sei se é a crises dos 20 anos, mas eu não consigo me ver fazendo isso, eu nunca
tive o perfil disso. Todo mundo sempre falou 'ah, você tem jeito de advogada', tá, o jeito que eu falo
e tudo mais, mas a minha personalidade, eu sou muito comunicativa, eu sou muito criativa e isso
no direito … assim, eu não me vejo trabalhando de segunda a sexta de 8h a 10h por dia dentro de
uma empresa, dentro de um escritório pro resto da minha vida, tendo férias uma vez por ano, não
vejo isso.  Isso não é um saudável.  O que é  saudável  para mim, sou eu tendo flexibilidade de
horário, saudável para mim sou eu ter uma agenda que eu trabalhe com prazer, que faça as coisas
com prazer, que eu possa fazer pole, minha grade do trabalho e da faculdade por muito tempo foi
em função do pole. Não me envergonho nunca.”

Foi a partir da experiência com o pole  que, para essas pessoas, foi possível alterar noções

como  a  de  saudabilidade.  A prática  permite  uma  experimentação,  um despertar  do  corpo  que

implica em rupturas com algumas restrições e padrões,  gerando um encontro consigo mesma e

ampliações  de  potencialidades.  No  caso  de  Débora,  temos  alguém  que  mudou  sua  carreira

profissional e foi trabalhar com o pole, já no caso de Alícia, temos alguém que rompeu ou busca

romper com algo e que também sofreu um deslocamento, ainda que não para trabalhar com o pole,

mas para trabalhar com outras coisas, explorar outros territórios desconhecidos.

Alícia: “O Pole aumentou muito isso em mim, aquela ânsia de fazer atividade física, tanto que eu
pretendo terminar a faculdade agora, se eu for efetivada, eu vou trabalhar e fazer nutrição, tem
nada a ver. O pole mexe tanto que eu comecei a pesquisar o quanto determinadas comidas vão
atrapalhar meu rendimento. Carne vermelha, álcool, gordura. Isso é o básico, o geralzão, mas eu
queria entender mais. Mais por mim do que para trablhar com isso, sabe? Gastar com personal, eu
até gasto, com professor, com educação física e tal. Agora nutricionista, acho que eu quero parar
de gastar com isso, quero fazer uma faculdade. Aí se tudo sair como eu planejo eu acho que vou
fazer uma faculdade de nutrição. E foi mais por causa do pole. Se pá eu até começo a trabalhar
com essa porra porque eu não tenho o menor perfil  de  quem trabalha enclausurado.  Eu fico
enclausurada na empresa o dia inteiro, em frente ao computador respondendo e-mail, escrevendo,
gente isso não é vida. Primeiro que trabalhar oito horas por dia não é vida, e eu moro na região
oceânia, são 2h para ir, 2h para voltar. Isso é vida? Isso não é vida. Cara, tá um dia lindo desse, eu
não estar na praia no horário da tarde, para mim já é um desperdício de dia, desperdício de vida.
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As pessoas precisam traça as prioridades nas suas vidas. E acho que o pole foi muito divisor de
águas em muita coisa na minha vida, porque começou a me fazer enxergar outras possibilidades
que eu poderia ter na minha vida que não aquela encaixadinha, bonitinha, certinha que eu sempre
pensei ter.” 
 

É  claro  que  não podemos cair  na armadilha  de pensar  que  todo mundo passa  por  esse

questionamento  da vida profissional,  ou se passa,  estará  sempre  ligado ao  pole.  Quis  destacar,

entretanto, que a prática desencadeia processos pessoais de mudança, ruptura ou autoconhecimento

que influenciam e  são  influenciados  também por  questões  de  autoestima  e  da  relação consigo

mesmo e com seu corpo, em suma, da sua construção enquanto pessoa. O próprio exemplo de

Felícia  é  ilustrativo  neste  ponto,  quando  ela  começou  a  praticar  pole  dance,  estava  cursando

Filosofia na UFRJ. Seu interesse pelo pole dance -  que, como mencionei, surgiu a partir de vídeos -

no início não era tão sério, ela queria perder peso e achou que essa era uma boa opção. No entanto,

o encontro entre ela e a atividade foi tão feliz, que ela passou a se dedicar quase integralmente.

Quando ela começou, o único lugar que dava aulas no Rio de Janeiro era em Duque de Caxias, o

que nos leva de volta a questão dos deslocamentos. Depois de um tempo, começou a dar aula em

seu próprio apartamento em Icaraí, até conseguir abrir seu próprio studio no Centro de Niterói, onde

dá aula  até  hoje.  Apesar  de  ter  concluído  sua  graduação,  não  trabalha  com filosofia,  mas  sob

influência de sua experiência com o pole dance, escreveu seu trabalho de conclusão de curso sobre

a  potência  do  corpo.  O  background filosófico  de  Felícia,  no  entanto,  pôde ser  aproveitado no

desenvolvimento do método de ensino do studio, no treinamento que ela ministra para preparar

novas instrutoras, é apresentado o conceito de “maieûtica”, do método socrático, onde as instrutoras

não seriam mais do que “parteiras” e seu trabalho seria desenvolver ao máximo as potencialidades

de cada aluna, trabalhando as suas dificuldades e explorando seus talentos. É sob essa luz que as

instrutoras trabalham diariamente buscando auxiliar as suas alunas em sua jornada. Na última festa

do studio - uma festa dada para a despedida da instrutora Ivete que estava prestes a se mudar para

Madrid – eu conversava sobre a importância de escrever este trabalho, pois queria que as pessoas

entendessem o quão importante era a prática na vivência das pole dancers, e Felícia atentou “mas

elas não vão entender, Annelise, porque elas não tem paixão.” Por mais sentimentalista que possa

parecer  essa frase,  ela  remonta a  um aspecto muito importante:  sem a dimensão do desejo,  da

paixão propriamente dita, não há mudança. Essa mudança pessoal só ocorre porque, antes de todos

os outros fatores, existe uma afecção com a prática que resulta na possibilidade de ser modificada

por ela. Essa paixão, para alguns,  pode estar ligada ao desafio,  para outros pode estar ligada a

crescimento, a superação, a diversão, etc. Porém, é através dela que a experiência ganha significado,

e é, somente através dela que podemos enxergar o lugar do pole dance nessas vivências.
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Capítulo 3 – Corpo, Cidade e Movimento

Praia de São Francisco, Niterói. 15 de fevereiro de 2015, sábado de carnaval. Por volta das

17h um grupo de mulheres - e alguns acompanhantes - saem da concentração em frente ao Mc

Donald's e começam seu “desfile” pela orla da praia. Em sua maioria fantasiadas, estas mulheres

chamam atenção não apenas por serem aparentemente um bloco de carnaval sem banda, mas por

começarem a performar movimentos de pole dance em postes na rua. Thelma, uma aluna que estava

fantasiada de Wally17, é a primeira a subir em uma estação de exercícios e fazer um movimento18. A

foto que registrou esse momento se tornou viral na internet depois que foi publicada na página

“Pole Dance Nation” página presente na rede social Facebook e também no Instagram, dedicada a

repostar  fotos  e  vídeos  de  pole  dancers ao  redor  do  mundo.  A foto  de  Thelma  obteve  muita

repercussão e várias curtidas, afinal, quem diria que Wally seria encontrado fazendo pole dance no

carnaval do Rio de Janeiro? Outra foto que se tornou viral depois de ser respostada pela página foi a

da instrutora  Débora que subiu em uma placa que estipulava um limite de velocidade e fez uma

variação de Yogini19 que simula uma corrida. 

O “Pole Bloco”, como é chamado pelas participantes do grupo, estava sendo realizado pelo

terceiro ano consecutivo, dessa vez com uma mudança de trajeto. Em 2014, o trajeto começava

tendo como ponto de encontro a estação de barcas de Niterói, e de lá o trajeto seguia um roteiro pré-

definido que atravessava alguns blocos de carnaval pela cidade, terminando numa confraternização

em um bar. Cabe ressaltar que no itinerário traçado os pontos escolhidos eram adjetivados com

“pole” antes: pole barcas, pole metrô, pole ipanema, etc. Já em 2013, o trajeto proposto começava

com um alongamento no ônibus 740D, que faz a rota Niterói – Ipanema, e o alongamento prévio

antes da execução dos movimentos estava marcado para ocorrer  dentro do próprio ônibus.  Isto

acabou não acontecendo, mas o Pole Bloco aconteceu mesmo assim. Estive presente somente no

Pole Bloco de 2015, e as informações que tenho sobre as edições de 2013 e 2014 chegaram até a

mim através de lembranças das minhas interlocutoras. 

Em suma, o Pole Bloco nada mais é que um Pole Street carnavalesco. O Pole Street consiste

na execução de movimentos da prática do  Pole Dance em espaços públicos da cidade. Nisso se

incluem as praias e os meios de transporte, bem como o centro da cidade e qualquer outra área em

que seja possível a execução dos movimentos. A escolha de postes como foco da performance tem a

ver com sua proximidade com a barra de  pole dance, embora muitas vezes os postes sejam mais

17 Personagem principal de “onde está Wally?” uma série de livros de caráter juvenil que contém uma figura de duas 
folhas, com algum cenário diverso em que no meio de várias pessoas Wally está escondido. 

18 Ver Anexos (figura 1). 
19    Yogini é um movimento em que a trava está somente na axila e no contrapeso, em a pole dancer fica do lado da 
barra e puxa a perna em direção à cabeça. Ver anexos (figura 2). 
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grossos e sua ausência não impeça o Pole Street de acontecer. Barras de atividades físicas na praia,

pilastras e outros objetos são adaptados, assim como vários alongamentos e movimentos de chão

são performados em qualquer solo. Algumas vezes, pole dancers se organizam e saem juntas para

fazer  um  Pole Street coletivo,  tal  como o  Pole Bloco, ou o Dia Nacional  do  Pole Street,  que,

organizado pela Federação Brasileira de  Pole Dance,  busca motivar um engajamento coletivo de

studios de todos os estados do Brasil para irem as ruas e lutarem pela legitimação do Pole Dance

como  esporte.  No  tempo  que  realizei  meu  trabalho  de  campo,  não  cheguei  a  presenciar  a

participação  do  studio  ao  qual  faço  parte  neste  dia.  Em  2016,  também  não  ouve  nenhuma

organização coletiva para a realização de um pole bloco ou qualquer pole street do studio. Algumas

pessoas até se moveram neste sentido, mas não foi o suficiente para acordar o dia e por isso não

aconteceu. O que não impediu as alunas do studio de realizarem seus próprios  pole streets pelas

ruas da cidade nos blocos em que estiveram presentes20. 

Gostaria  de trabalhar  dois  pontos importantes do  Pole Street,  o  primeiro é o caráter  de

afirmação de uma prática que é realizada pelo grupo quando acontece um Pole Street  coletivo e

também uma afirmação de si enquanto  pole dancer. Quando participei do  Pole Bloco de 2015 a

sensação que tive é de que, resgatando a discussão do capítulo anterior, a prática do Pole Bloco  - ou

de qualquer Pole Street coletivo – é constitutiva da relação de grupo que envolve as praticantes. E

isto, antes de qualquer discurso ou defesa de uma causa é o mais central desta questão. Diferente da

proposta da Federação de ir as ruas pela legitimação do esporte, o Pole Bloco não acontece com um

nenhum objetivo específico que não seja o de se divertir fazendo  pole dance pela cidade com as

suas pole friends21. Assim, o evento possibilita a criação e a manutenção de vínculos entre as pole

dancers do studio. No final do bloco, assim como no final das festas dos studios, o encerramento

ocorre em algum bar, dando continuidade a confraternização entre alunas e instrutoras. Neste dia,

algumas pessoas passaram num carro e perguntaram “onde é o bloco?” e Felícia respondeu “Somos

só nós mesmo, esse é nosso bloco”. Uma vez encontrei casualmente com uma aluna do studio, a

Laura, que hoje decidiu se afastar permanentemente por conta de um problema na coluna, mas que

na época ainda queria voltar. Conversávamos sobre este assunto quando ela confessou estar ansiosa

para o pole bloco de carnaval: “para mim é a melhor parte, é muito divertido”. Quando questionei o

porquê ela respondeu “ah, porque vai todo mundo junto! E é tão legal, tem as pessoas, a interação

com as pessoas na rua. Você sabe da história do choque de trovão?” E passa a narrar um caso

ocorrido no pole bloco de 2013 ou 2014 em que a Felícia estava vestida de pikachu22 e veio um cara

20 Ver Anexos (figura 3). 
21 Pole friend é uma categoria nativa que designa as amigas que também são pole dancers,  em especial as que 

treinam juntas. 
22 Pikachu  é uma espécie de Pokémon, pertencente à franquia de mídia Pokémon da Nintendo. Pikachu tornou-se o 

mascote do universo Pokémon depois de ter sido escolhido como o personagem principal na adaptação televisiva do
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correndo na direção dela e gritando “choque do trovão”.

O segundo ponto que gostaria de trabalhar é que nem sempre uma pole dancer vai fazer um

pole street somente quando estiver em grupo. No carnaval de 2016, a não realização do Pole Bloco

não impediu a ocupação dos postes da cidade por diversas  pole dancers. Observei pelo  facebook

uma enxurrada de fotos de várias praticantes e as legendas eram bem interessantes. No perfil de

Alícia  a  legenda  de  uma  das  fotos  dizia  “Pole  dancer é  pole  dancer em  qualquer  lugar.

Principalmente  no carnaval.”  Já  no perfil  de Pérola,  havia  a  legenda “Bailarina  e  pole  dancer

mostrando como se tira foto de carnaval”23 em uma foto tirada com uma amiga bailarina em frente

ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro, fazendo um spacatt. Outra foto de um outro dia, tinha

como descrição a frase “Eu não poderia mesmo postar uma foto normal, realmente não seria eu.

Mostrando 'how pole dancers take pictures24'  pro pessoal  fofoqueiro ali  de trás  kkkk ”.  Um� �

último exemplo dos vários que poderia citar é a legenda repleta de hashtags do perfil de Miriam em

uma foto  de carnaval  de  2015:  “Viva o carnaval!  #naopossoverumposte  #carnaval  #carnavalrio

#secreto #PoleDance #PoleDancer #PoleDanceNation” Em uma foto do carnaval de 2016 o ciclo

se repete com a frase “Ao carnaval e à magia de ficar imunda dos postes da vida, com a mesma

fantasia, ano após ano ”. Um fato curioso e ao mesmo tempo elucidativo que posso mencionar❤

ocorreu no carnaval de 2016. Eu e Miriam tínhamos ido juntas participar do desfile de carnaval do

bloco Boitolo - bloco tradicional do carnaval carioca -  quando o bloco estava chegando a Praça

Tiradentes, e portanto, ao seu destino final, Miriam resolveu subir em um poste e me pediu que

tirasse  uma  foto25.  Enquanto  segurava  a  câmera  e  ela  entrava  no  movimento,  duas  meninas

passaram e falaram “essa aí é pole dancer” e eu respondo “é sim” e elas respondem “conheço meu

povo”. 

Podemos concluir sobre estes dois pontos que a performance é o que constitui a categoria

pole dancer. Não só no sentido do termo performance como ligada a algo artístico,  mas como

prática, ação que constitui um pertencimento a um grupo. Precisamos, no entanto, deixar claro que

por mais óbvio que isso pareça, estamos falando de um processo profundamente subjetivo e interior,

uma vez que o motivo maior por trás de qualquer um desses atos é que o pole dance passa a fazer

parte da pessoa, parte de quem ela é.  Quando Pérola fala “é assim que pole dancers tiram foto”  ela

está dizendo que é mais natural para ela tirar uma foto fazendo um spacatt, puxando o pé na cabeça

ou qualquer coisa do gênero, do que tirar uma foto em uma postura reta ou com a mão na cintura,

ou qualquer outra pose senso comum. O corpo passa a existir  e se portar  no espaço de forma

jogo, ao lado de seu treinador Ash Ketchum. Ele também é considerado o Pokémon mais popular da franquia e é do
tipo elétrico. 

23 Ver Anexos (figura 4)
24 Em tradução livre: “como pole dancers tiram fotos.”
25 A foto foi a primeira do dia, mas em seguida encontramos mais postes e tiramos outras.  Ver anexos (figura 5 e 6)
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diferente, mesmo em contextos que não sejam o do treino. É muito comum, nas conversas durante

as aulas, as pole dancers comentarem que tem mania de alongar assistindo TV, ou sentar e já puxar

uma perna, sentar com as pernas abertas, ou, quando veem algum poste ou barra já quererem subir

ou se sustentar em algum handspring. Débora certa vez comentou “tem uma grade em frente ao

meu campus,  toda vez que passo lá  penso em fazer  um  Iron X26.”  Outro exemplo  é  fazer  um

rolamento quando se busca atravessar uma sala para pegar alguma coisa ser preferível a levantar e

atravessar a sala andando. As noções de quais posições são confortáveis mudam, de forma que

assistir TV alongando se torna mais fácil do que assistir TV sentada, da forma que somos ensinados

a sentar. Há também uma relação, como dito anteriormente, com a sensação de conquista depois de

ter se esforçado para conseguir um movimento, vide o exemplo de Pérola: 

“Carnaval eu não fiz tanta coisa não, eu só fiz um scorpion mesmo na rua. Spacatt eu sempre faço.
Assim que saiu meu spacatt, eu só queria fazer spacatt o tempo todo. É difícil sair essa porra né, aí
quando sai... Já fiz spacatt em frente ao Theatro Municipal, já fiz spacatt na cachoeira, na praia.
Cachoeira não, na praia. Nossa, muitos lugares. Morro da Urca. Aquele morro que tem em frente a
pedra da gávea, acho que é pedra bonita. A minha coluna não era tão boa também, depois que
ficou boa.”

Um número considerável de praticantes do pole dance já revelou odiar outros esportes como

corrida,  esportes  com bola e  outros  do mesmo tipo.  Lívia  ao comentar  que  também não tinha

afinidade com corrida acrescentou “é por isso que a gente faz pole dance, porque é divertido”. Ao

abordar o caráter lúdico do pole dance e como o pole street está muito mais ligado a construção de

si enquanto  pole dancer não quero dizer que essa atividade deixa de ser política, pelo contrário,

defendo que o próprio ato de ir as ruas e praticar o pole dance é político em si, pois   trata-se de uma

coreopolítica, que como tal revela um entrelaçamento profundo entre movimento, corpo e lugar,

promovendo um dissenso no urbano (LEPECKI, 2012).  Dentro da cidade, a praia é um local de

sociabilidade  e  lazer,  assim  como  um local  para  prática  de  atividades  físicas.  Basta  dar  uma

caminhada pela orla de São Francisco e de Icaraí, praias de Niterói da orla da Baía de Guanabara,

para observar diversas pessoas correndo, caminhando, praticando Slack Line, ou mesmo fazendo

alguns alongamentos, flexões e abdominais. Há entretanto, um detalhe crucial nessa observação:

embora hajam mulheres correndo, pedalando caminhando ou fazendo algum pequeno exercício, a

maioria esmagadora de pessoas realizando exercícios de força são homens. As barras e pequenas

estações  com espaço  para  exercícios  como  flexões,  abdominais  e  pequenos  alongamentos  são

majoritariamente ocupadas por homens. É muito raro ver alguma mulher fazendo algum exercício

nesses espaços e quando o vemos, muitas vezes estas estão acompanhadas por homens. É, portanto,

uma mudança radical de cenário quando um grupo de aproximadamente 30 mulheres irrompe se

26 Movimento em que a pole dancer se segura na barra de lado, com as mãos acima da altura da cabeça e as pernas 
abertas formando um “X” com o desenho do corpo. 
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apropriando  desses  espaços  demonstrando  força  e  diversas  habilidades  corporais.  Ou  mesmo

quando uma  pole dancer vai  sozinha e começa a  utilizar o espaço da barra de suspensão para

inverter, e as barras enfileiradas para fazer uma subida de iguana27, que nas palavras de Pérola é

“um abdominal um pouco diferente”- uma vez que se está de cabeça para baixo - , ou podemos

resgatar a ideia de “como pole dancers fazem abdominais”. Entra em cena uma ocupação do espaço

urbano que se contrapõe ao coreopoliciamento cinético das cidades.

A noção de corepolítica tal como proposta por Lepecki, deriva de sua leituras e traduções  da

obra de Rancière, onde a conexão entre arte e política se dá através do dissenso, aqui dissenso é

entendido como uma ruptura com clichês, sejam eles sensoriais, de desejo, valor, comportamento,

em suma, clichês que empobrecem a vida e seus afetos. Lepecki em sua análise, coloca a cidade

como espaço do cinético, onde sujeitos supostamente livres se movem coreograficamente segundo

coreopoliciamentos que instauram a ordem cinética na urbe. Esse movimento, entretanto, seria um

movimento cego, uma vez que tem o único propósito é o de manter a cidade em seu eterno fluxo e

impedindo  qualquer  movimento  contestatório  ou  político,  que  teriam  a  capacidade  de  fazer

aparecerem os sujeitos. 

“Coreografia da polícia, dinâmica da polícia, cinética da polícia.
Coreopoliciamento como implementação do insensato movimento

insensível que predetermina uma cinética do cidadão em que as relações
movimento e lugar, ou política e chão, são permitidas apenas

se permanecem relações reificadas, inquestionáveis, imutáveis, e que
reproduzem o consenso sobre o seu “bom senso”. E, por outro lado,

coreopolítica: comobilização da ação e dos sentidos, energizada pela
ousadia do iniciar o improvável, no chão sempre movente da história,
e que pode prescindir mesmo do espetáculo do cinético da circulação
e do agito, pois o que importa é implementar um movimento que, ao
se dar, de fato promova o movimento que importa. Que pode ser, por

exemplo, simplesmente parar.” (LEPECKI, 2012, pág. 55)”

É a partir desta visão que podemos entender o Pole Street  como algo político. Trata-se da

ocupação de um espaço, que a partir de uma reinvenção do corpo e de seus movimentos, reinventa o

urbano. Postes deixam de ter a função meramente de sinalizar ou iluminar, para se somar ao corpo

da  pole dancer em um único ato que modifica a paisagem urbana.  Locais de transporte,  como

metrôs, que já têm seus usos determinados, ganham novos usos. “Pole barca”, “Pole metrô”, “pole-

Ipanema”,  locais  genéricos  tornam-se  próprios.  Lugares  de  fluxo,  de  passagem,  agora  são

compositores de uma ação que tem como finalidade ela mesma, a diversão, o ato, o afeto. 

No  grupo  do  facebook que  reúne  as  alunas  do  studio,  foram  postadas  três  fotos  que

continham alguma repreensão ao  pole street: na primeira havia uma placa com a figura de uma

27 Subida na barra em que a pole dancer começa de cabeça para baixo, de costas para barra e somente com as mãos 
segurando a barra.
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boneca performando um split aparecia com o símbolo vermelho do restrito28; em outra publicação

uma placa continha os dizeres informando que o metrô não era um lugar apropriado para sua última

rotina de pole dance; a terceira era uma publicação a página da prefeitura de Uberlândia que dizia

que ônibus não era um local apropriado para fazer pole dance. As repreendas foram encaradas com

muito bom humor pelas pole dancers e uma delas chegou a comentar “proibido é melhor mesmo”,

comentário que gerou uma concordância das outras.

Em abril de 2014, é publicada No G1 – portal de informações da Globo -  uma matéria com

o  seguinte  título  “Garotas  praticam  pole  dance em  poste  de  sinalização  do  Congresso”  e  em

subtítulo pode-se ler: “Flagrante foi feito por mulher no domingo (6), após troca da bandeira. Por

não ter havido dano ao patrimônio, Câmara não vai procurar mulheres.” No decorrer da matéria -

que também foi postada no grupo e obteve uma reação similar a relatada acima -, é  narrada a

situação em que Luciene, uma servidora pública, ao passear com uma prima no pós-cerimônia da

troca de bandeira, se deparou com a cena de algumas mulheres subindo no poste e tirando fotos. A

servidora declara considerar bizarra a situação, diz não saber se aquelas mulheres praticavam ou

não o  pole dance, mas que elas não poderiam subir em qualquer poste assim, pois poderiam se

machucar. É graças ao estranhamento de Luciene que esta matéria é publicada no portal, uma vez

que a foto que ilustra a matéria foi tirada por ela. A equipe do G1, decide, então, contatar a Câmara

dos Deputados: “Por e-mail, a Câmara dos Deputados informou que esse tipo de manifestação é

incomum e que os agentes do Departamento de Polícia Legislativa não presenciaram o ato. 'Se os

agentes tivessem presenciado o ato, teriam repreendido', informou a assessoria da Câmara.”29

A ameaça  de  repressão  caso  o  ocorrido  fosse  testemunhado  por  autoridades  policiais,

reafirma o que Lepecki propõe como coreopoliciamento, uma polícia que

“(...) se constitui como um sistema de presença e um vetor de força que
determinam,  orientam e contêm movimentos e danças que se atrevem, 

mesmo que provisoriamente e por via de seus surpreendentes movimentos
inusitados, a mudar os lugares  onde elas se dão.” (idem, p.53)

Por outro lado, não podemos deixar de perceber que a não presença da polícia no momento

da ação, não impediu o estranhamento e a repreensão moral por parte da servidora. Logo, podemos

concluir que nem sempre vai ser necessária a presença de agentes policiais para que a presença

concreta da polícia se faça se sentir nos coreopoliciamentos cotidianos da urbe. Em outras palavras,

a autoridade regulatória da cidade está presente nos espaços e nos corpos que a ocupam, uma vez

que estes corpos já estão acostumados e assujeitados ao condicionamento policial e a domesticação

dos corpos de uma forma geral. O controle já está corporalmente materializado. Disto, não podemos

28 Ver anexos (figura 7) 
29 A matéria pode ser encontrada no endereço http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2014/04/garotas-praticam-

pole-dance-em-poste-de-sinalizacao-do-congresso.html
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deixar de considerar o impacto que o pole street causa mesmo quando sua intenção é apenas a da

sua própria realização. Muitas vezes, algumas fotos tiradas em pole street, acabam registrando essas

reações de um público não avisado do que viria a acontecer. Na legenda de Pérola citada acima, “os

fofoqueiros ali atrás” se refere a um grupo de pessoas que não deixaram de olhar o que acontecia e

de  fazer  comentários  entre  si.  Uma foto  do  pole  bloco de  2015,  em que uma aluna  fazia  um

movimento  que  exigia  certa  contorção,  é  possível  ver  ao  fundo,  num  ônibus  que  passava,  a

expressão chocada e  confusa  de  um rapaz  pela  janela.  As reações  são  bem diversas,  há  quem

aplauda,  há quem critique,  há quem se assuste.  O interessante porém é notar,  que o impacto é

sentido na coreografia da cidade. Sobre isso, resgato as palavras de Alícia:

“O carnaval ele tem uma coisa que vai mexendo com você, que você não pode ver um poste que
você quer subir no poste. Pole street a gente pode marcar, porque a vista ali do MAC, tem um recuo
enorme, acho que tem um mirante ali, dá para ver o pão de açúcar, gente, vamos marcar de fazer
um negócio desse. No carnaval a galera não animou, eu adoro o pole bloco, esse ano ficou um
vazio de não ter pole bloco. Por isso que 2016 tá dando errado, não teve pole bloco. Quando tem
pole bloco, o ano pode até não dar muito certo, mas não desanda tanta como foi 2016. Em 2014 a
gente fez em Ipanema, o problema de fazer em Ipanema, assim, a gente fez no metrô, brincou no
metrô e tal, mas tinha muito cara sem noção. Teve um, acho que a Jasmim foi fazer uma butterfly
estendida,  o  cara  meteu  a  mão  no  pé  da  Jasmim para  dar  um beijo  no  pé  da  Jasmim.  Ela
desequilibrou,  você  não  pode  mexer  na  pessoa  enquanto  ela  tá  fazendo  o  negócio,  ela
desequilibrou e quase caiu. E todo mundo avançou no cara, “mermão, sai daqui”. Aí por isso que
escolheram fazer aqui em Niterói que era mais vazio. (…) Sério, o dia tá lindo. Pega aquela orla.
Cara, se for para pensar intervenções urbanas, você pode fazer um paralelo com o grafitte,  o
grafitte você pega um lugar cinza, um lugar inusitado e coloca arte ali. O pole você pega um lugar
inusitado, urbano e preenche aquilo ali com arte. É arte. Porra, pega uma Felícia da vida, uma
Jasmim da vida e coloca num poste desse de frente para praia, você têm arte. Você tem arte, você
tem física num movimento só. O pole é física, tanto que eu sempre peço para Felícia, para Débora,
'me explica a matemática do movimento'. Porque é tudo uma conta matemática muito louca que faz
com que você desafie a gravidade e fique linda no ar, e isso é muito bonito, isso não deixa de ser
intervenção artística. Nós somos artistas.”

Não podemos deixar passar despercebido a associação entre pole dance e carnaval que aqui

aparece tão marcada. A questão não é se pole dancers gostam ou não de carnaval, e sim, qual é a

razão que faz com que o pole street aumente consideravelmente nessa época do ano. Minha teoria é

que,  além dos  outros  fatores  que  já  mencionei,  o  pole  dance está  muito  ligado  ao  lúdico,  ao

divertido, ao entretenimento. Faz sentido que o carnaval em seus 4 dias de festa desperte o desejo

de fazer  pole dance em qualquer lugar, é assim que pole dancers se divertem. Há também, uma

quebra no fluxo da cidade durante o carnaval que promove a ocupação das ruas pelas pessoas de

uma forma oposta a do dia-a-dia, no carnaval, toda hora é hora de estar nas ruas e com isso os

espaços se modificam. Para resgatarmos o lado político dessa ocupação, trago as palavras de Pérola:
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“Tem um bloco no Rio, acho que a gente devia fazer no Rio porque tem mais visibilidade que aqui
em Niterói. Tem um bloco que se chama Mulheres Rodadas, nesse bloco que a gente tinha que
fazer. Porque só vai mulheres, é mó empoderamento sabe. A gente tinha muito que fazer nesse. Pole
Bloco no Mulheres Rodadas, é no Flamengo, nem é longe. Mulheres Rodadas é muito legal. Eu não
fui, mas eu vi as fotos. A maioria é de mulheres, era muita feminista que ia. Eu queria muito fazer
pole bloco, muito legal, fantasiada ainda.”

Na fala de Pérola, vemos uma vontade maior de ter visibilidade, o que de certa forma se

contrapõe a explicação de Alícia do porquê fugir do Rio. O ponto de convergência nestas duas falas

é o de que a atividade diz respeito ao  empoderamento feminino, Alícia explicita isso quando se

incomoda com atitudes machistas de homens na rua e que o grupo se uniu para defender a Jasmim,

e Pérola quando fala que seria interessante a participação em um bloco só de mulheres que já traz

em si  uma proposta feminista.  Gomez-Penã,  ao escrever “Em defesa da Arte  da Performance”,

expressa um aspecto que entra em diálogo com o conceito de coreopolítica que aqui me baseio: 

“Talvez o objetivo último da performance, especialmente se você for mulher, gay ou uma
pessoa de “cor” (não anglo-saxônica), seja descolonizar nossos corpos e evidenciar esses

mecanismos descolonizadores perante o público, com a esperança de que eles se inspirem e
façam o mesmo por sua própria conta” (Gomez-Peña, 2013)

Em  outubro  de  2015,  Débora  e  Jasmim, viajaram  para  São  Paulo  com  o  objetivo  de

participar  do campeonato “Aero Dance Show”, esta  era  a  primeira  edição do campeonato cuja

proposta era reunir várias modalidades de acrobacias aéreas tendo as categorias Pole Kids, Pole Art

– subdividido nas categorias iniciante, amador e profissional -  Exotic Pole,  Pole Show30, Lira e

Tecido. Eu e Miriam, decidimos acompanhá-las para mostrar apoio e ficarmos na torcida. Na noite

anterior  a  competição,  nós  4  nos  reunimos  em  um  bar  na  Zona  Norte  da  cidade  para

confraternizarmos antes da competição. Preocupadas com o desempenho no dia seguinte, Débora e

Jasmim só beberam um ou dois chopps e também não comeram muito, passamos a maior parte do

tempo conversando sobre a competição do dia seguinte e o  pole dance em geral – como sempre

fazem as pole dancers quando estão reunidas. Jasmim, antes de começar a praticar o pole dance era

bailarina, começou as aulas de ballet ainda na infância e dedicava muito tempo a alongar, esforço

que lhe trouxe hoje a extrema flexibilidade que é sua marca registrada e um dos seus pontos fortes

no pole dance. Em suas performances no pole dance busca incorporar elementos do ballet, trazendo

a leveza da dança aos palcos das competições esportivas. Atual campeã brasileira de pole sports 31

costuma  se  dedicar  ao  lado  mais  esportivo  do  pole  dance. Entretanto,  no  campeonato  do  dia

seguinte, decidiu se apresentar na categoria de Exotic Pole. Curiosa com a mudança, perguntei qual

30 Pole show é a versão masculina do exotic pole. Contudo, há pessoas nesta categoria que se apresentam com o uso 
de saltos e performam, em certo sentido, mulher. 

31 Campeonato de pole dance fitness no Brasil que seleciona atletas para participar do Campeonato Mundial de Pole 
Sports.
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a razão dela ter optado por essa categoria. Em resposta, Jasmim me disse que ela se dedica muito ao

Pole Sports, o que causa muito stress, muito esforço de treino e até algumas lesões: “eu me inscrevi

no  exotic porque eu precisava lembrar porque faço isso,  precisava lembrar que o  pole dance é

divertido”.  Neste  momento,  compartilhei  minha  preocupação  em  torno  das  implicações  que

haveriam se o pole dance virasse uma modalidade olímpica. Miriam, resgatou o discurso de Felix

Cane32 em uma entrevista, onde a  pole dancer  diz que acha incrível que estejam tentando levar o

pole dance para as olimpíadas, mas que ela não estaria lá, pois não se apresentaria sem salto. Para

ela, assim como para Miriam que segue seus ensinamentos divinos, o pole dance é entretenimento.

Jasmim defende “eu acredito que o pole sempre vai ser um esporte democrático, sempre vai haver

lugar para quem vê como esporte e para quem vê como dança”. Me desloco então para uma data

mais recente em que conversava com Miriam em um almoço pós-treino sobre o tema deste trabalho

– cujo foco, até então, seria o pole street – Miriam coloca que para ela a importância de ir para as

ruas é “mostrar que o pole é para todo mundo, não importa seu corpo ou idade” e, ainda, que isso

é algo que fala sobre a autonomia do corpo das mulheres. “Quando eu falo pras pessoas que eu fui

competir, elas perguntam o que o Ítalo achou disso. O Ítalo não tem que achar nada disso, eu faço

por mim, isto diz repeito a mim, é o meu corpo.” 

32 Pole Dancer mundialmente famosa e uma espécie de divindade para quem a admira. É conhecida por fazer em 
2006, uma performance que revolucionaria o pole  e o definiria tal como é hoje. Já participou de uma tour de 
Cirque de Soleil. A entrevista mencionada pode ser vista no link https://www.youtube.com/watch?
v=voe7spgE9EY&t=5s
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Capítulo 4 – Diálogos entre Pole Dance e Feminismo 

Nas entrelinhas deste trabalho emerge uma discussão significativa e complexa: a relação

entre  Pole  Dance  e  Feminismo.  Vimos  que  muitas  das  praticantes  se  consideram feministas  e

trazem esse posicionamento em suas falas, há também quem não tenha esse discurso, mas, ainda

assim, se sente  empoderada pela prática. Por outro lado, existem as críticas de várias vertentes

feministas de que a prática não é  empoderadora e sim serve ao “privilégio masculino”.  Com a

internet, o feminismo teve um alcance bem maior nos últimos anos, o que possibilitou  um maior

número de pessoas que se dizem feministas e, também, uma ampliação e  maior exposição dos

conflitos  inerentes ao movimento. Faz-se necessária uma breve introdução as principais vertentes

do feminismo e suas concepções. Inspirada no trabalho de Silva (2015) me basearei, para fazer essa

discussão,  principalmente  em minhas  leituras  em blogs  e  páginas  da  internet,  uma  vez  que  o

feminismo que está nas ruas é o feminismo que está nas redes virtuais e nas práticas cotidianas,

portanto, mais interessante para este trabalho do que a teoria feminista acadêmica. E pela mesma

razão do autor, não citarei as fontes para não expor relatos de experiências pessoais de blogueiras. É

muito difícil para mim escrever este capítulo, tanto pela minha experiência como pole dancer, tanto

pela minha experiência dentro do movimento feminista, porém, o esforço se torna necessário e farei

o máximo para elaborar esse debate sem ser demasiado parcial, uma vez que não há como fugir do

meu ponto  de vista.  Contudo,  deixo  bem claro  que  meu papel  enquanto  etnógrafa  não é  o de

legitimar  a  prática  enquanto  feminista  ou  de  defender  algum segmento  do  feminismo como o

correto, busco apenas entender como esses embates ocorrem dentro de meu universo empírico.

4.1 - As vertentes do feminismo: Liberal x Radical x Interseccional

O feminismo liberal pressupõe que a causa da opressão feminina é o sistema jurídico e a

falta  de  representação  das  mulheres  em  cargos  políticos.  Luta  pela  liberdade  individual  das

mulheres, pois defende a escolha como libertação de formas de opressão tais como se depilar, que

roupas usar, que carreira ter, etc. Também acredita na liberação sexual de uma sexualidade que é

reprimida,  a  “Marcha  das  Vadias”  é  um dos  principais  expoentes  desta  vertente,  tendo  como

principais motes a legalização do aborto e da prostituição,  a autonomia do corpo - “meu corpo

minhas regras” - e a ressignificação do termo “vadia”, que passaria a ter um valor positivo. 

O feminismo radical, ao contrário do liberal, defende que a causa da opressão das mulheres

é estrutural e busca erradicar a opressão em sua raiz, almejando alcançar um dia, a abolição de

gênero. Acredita que possuir uma vagina é o que faça com que você seja socializada como mulher, e
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portanto, a única forma de tornar-se uma. De acordo com esta visão, mulher é quem menstrua,

quem engravida.  Por  se  basear  em uma  visão  estruturalista,  acredita  no  patriarcado  como  um

sistema universal que se impõe da mesma forma. Se posiciona contra a prostituição e a pornografia

por entender que são práticas de objetificação e mercantilização da mulher e formas de estupro. Se

opõe ao feminismo liberal, por não acreditar que a solução para o problema da opressão feminina

seja  a  legislação,  e  sim por  buscar  práticas  que  ataquem a estrutura  e  modifiquem a vida  das

mulheres. 

O feminismo interseccional surge a partir do feminismo negro, durante a década de 70, com

a crítica que o feminismo seria  um movimento branco,  que não pautava as  reivindicações  das

mulheres  negras.  A necessidade  de  olhar  para  a  questão  da  raça  atinge  em cheio  a  visão  do

feminismo radical de que todas as mulheres sofrem o mesmo tipo de socialização. Se torna preciso

entender que a opressão de gênero se soma a opressão de raça, se inter-relaciona, daí a demanda de

um feminismo interseccional, um feminismo que paute outras questões e não só as que atingem as

mulheres brancas, hetéros, cis e classe média33. Com o tempo, surge também o transfeminismo, que

por  ser  muito  atacado  pelo  feminismo  radical  –  uma  vez  que  esta  vertente  não  aceita  a

transgeneridade -   se  alia  ao feminismo negro,  ao feminismo lésbico  e  bissexual  na defesa da

interseccsionalidade. Esta vertente também luta pelo protagonismo de quem sofre as opressões na

luta para falar de suas pautas e vivências, o que também se opõe ao feminismo radical que, por mais

que não tolere a presença de homens dentro do movimento, acredita que a teoria se sobrepõe a

vivência, e que por serem oprimidas certas pessoas não enxergam o que realmente acontece. 

As tensões e disputas entre estes grupos são muitas. Resgato aqui o trabalho de Silva (2016)

onde podemos entender essa discussão à luz da visão de Marylin Strathern: 

“É interessante perceber como o debate feminista constitui uma espécie de campo, conforme Marilyn
Strathern (2006) analisou. Ela coloca que grande parte da literatura feminista se preocupa em tornar
explícito um ponto de vista em relação ao outro, de maneira que cada posição no debate contém a
base teórica de todas as posições,  seja na crítica,  contra crítica ou comentário.  Deste modo, para
Strathern,  o  feminismo situa-se  no próprio debate,  e  este  não  tem como objetivo  uma descrição
adequada da realidade, mas sim expor os interesses que informam a percepção e a descrição. Ela
analisa que o pluralismo de posições no pensamento feminista é uma questão de decisões existenciais
a respeito de onde uma feminista se situa em relação às outras. Este fator contribui, no caso do debate
entre feministas radicais e interseccionais, ou entre feministas radicais e transfeministas, para que os
conflitos se tornem bastante agressivos, com xingamentos e exposição pública em páginas virtuais.”
(SILVA, p. 46-47) 

4.2 - “Pole dance é coisa de puta” 

No final do ano de 2015 a hashtag “#meuamigosecreto” motivou mulheres a postarem em

suas  redes  sociais  relatos  de abuso e  opressão masculina.  O intuito  era  denunciar  agressores  e

33 Pessoas cis são aquelas cuja identidade de gênero está de acordo com o gênero que foi designado ao nascer. Pessoas
trans (transgênero), são pessoas cuja identidade de gênero difere do gênero que foi socialmente designado podendo,
ou não, passar por uma transição.  
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mostrar para outras vítimas que elas não estão sozinhas. Muitas das minhas interlocutoras aderiram

a hashtag, o que demonstra uma grande ligação com o feminismo. Reproduzo o relato de Alícia,

que foi postado com uma foto sua em um movimento do pole dance34. 

“O #meuamigosecreto ou amiga (sim, já soube de amiga) diz que fazer pole é coisa de puta, mas
amaria ganhar uma dancinha de presente  ou que a namorada tb fizesse pra dançar pra ele � � � �

. Disse tb que eu era uma 'puta' por postar fotos de movimentos que eu literalmente dei a minha� �
pele pra fazer, que é exagero publicar isso e que eu sou muito 'corajosa' de mostrar as minhas,
afinal,  eu seria chamada de vadia  por  isso.  O #meuamigosecreto  nem tão secreto  acha super
engraçado botar pilha chamando o estúdio de 'escola de puta' mas vive me enchendo o saco pra eu
apresentar  minhas  pole  friends..  sorry,  não  vai  rolar.  O  #meuoutroamigosecreto  não  perde  a
oportunidade de mandar  mensagens desagradáveis  toda vez  que  vê  uma foto  minha ou puxar
assunto  do  nada logo depois  que  eu  posto  uma foto  no  pole  (mais  de  um amigo  secreto).  O
#meuamigosecreto acha que pole não é pra mulher gorda. Que gorda não pode isso ou aquilo..
velho, aparece lá no estúdio e aprende como se faz. O #meuamigosecreto quase fez uma piada
infeliz sobre o esporte que eu pratico, já que pole não é esporte é coisa de puta ou mulher que quer
seduzir marido e namorado, mas se controlou pq viu que daria merda. O #meuamigosecreto acha
que a mulher só faz pole pra dançar pra homem.. Por favor, melhore. O #meuamigosecreto acha
que todo homem que faz pole é 'viado'. E se for? Qual o problema, parceiro? 

Enfim, para todo machista e mulher que reproduz esse discurso infame, o meu sincero 'foda-se'. 
Vou continuar dançando, postando as minhas fotos e encorajando outras mulheres a fazer o 
mesmo. E se não gostou, mais um sincero 'foda-se' pra você. 

#poledancing  #polefun   #poledancenation  #polefitness  #aerialnation  #sorority  #poletrick
#secretaria #feminista #feminism” 

É bem comum  pole dancers  sofrerem com este  tipo  de discurso.  Muitos  familiares  são

contra a prática por associarem a dança de boate, ou a algo feito por strippers, em suma, “coisa de

puta”. Graças à isso, pole dancers buscam se livrar da imagem do pole dance como algo sensual,

para mostrar que a prática do  pole dance tal  como a atividade se desenvolve hoje,  não é a do

imaginário social popular. A concepção do pole dance como esporte seria o suficiente para a prática

ser aceita, uma vez que não estaria mais associada ao sujo, ao vulgar, ao imoral. Há entretanto,

aquelas pole  dancers que  não  sentem  essa  necessidade  de  separar  o  sensual  da  prática.  O

movimento “bringing sexy back” foi criado nesse sentido. Uma vez por ano, as pole dancers que

aderem a campanha dedicam seus treinos a regatar o lado sensual da prática e são convidadas a

compartilhar  vídeos  com a  hashtag #bringingsexyback  com coreografias  de  Exotic  Pole.  Se  é

verdade que o pole dance não necessariamente está ligado a sensualidade, também o é que ele pode

estar quando assim desejar a pole dancer.

Outro exemplo de adesão a campanhas virtuais através do uso de hashtags se deu em abril

34 Ver anexos (figura 8). 
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do ano de 2016. Em resposta a uma publicação da revista Veja35 que trazia uma entrevista com

Marcela Temer - esposa de Michel Temer, atual presidente ilegítimo do Brasil – com os dizeres

“bela, recatada e do lar”, deixando implícito que este seria um exemplo que as mulheres deveriam

se espelhar. É criada então a hashtag #belarecataedolar em que muitas mulheres publicaram fotos

que mostram uma oposição a ideia contida na capa da revista. A campanha também teve um grande

número de adesão de  pole dancers que postaram fotos na barra com roupas curtas, ou spacatts –

normalmente criticados por “a mulher estar toda aberta” – sunday bumdays36, enfim, uma infinidade

de protestos virtuais37. 

Estas manifestações se fazem necessárias por existir um grande número de ataques virtuais

em publicações de pole dancers. Há quem denuncie os vídeos alegando imoralidade pelas roupas

curtas, há quem se dedique a investir um bom tempo em fazer xingamentos nos comentários dos

vídeos, demonstrando seu repúdio à prática e sugerindo que  pole dancers deveriam gastar mais

tempo  lavando  uma  louça  do  que  fazendo  pole  dance.  Alguns  vídeos  de  Felícia  já  foram

denunciados e/ou bloqueados pelo facebook, em resposta a um dos casos, ela postou uma foto de

em um movimento com a seguinte descrição:

“Fiz um vídeo fofo, um freestyle de hoje. Não era de exotic, e mesmo se fosse.
O Facebook considerou meu vídeo impróprio.
Então vou postar essa foto pq a posição fez meu short parecer um fio dental pra testar os limites do
Facebook.
Se alguém se sente incomodado com os meus vídeos já deveria ter me excluído faz tempo.”

Num mesmo sentido, Michelle Shimmy,  pole dancer que é referência mundial em Exotic

Pole, fez uma postagem no  instagram com um trecho de uma apresentação que tem no  youtube,

comentando que esse era o seu número mais visto e o mais criticado:

“É engraçado porque essa  performance é  um dos meus  vídeos  mais  vistos  no youtube,  e  por
alguma razão o mais controverso pelos comentários maldosos (mesmo sabendo que considerando
meus padrões, essa é uma performance bem comportada haha). 'Vadia numa vara', 'pessoas como
essa dão ao pole clássico um nome ruim', 'o melhor exemplo de dançarina lixo', 'só mais uma
stripper' (eu deveria me sentir insultada por esse? Strippers são maravilhosas!) (...)”38

Cito este caso por ser bem ilustrativo em relação aos comentários de intenção pejorativa que

são feitos sobre pole dancers. Entretanto, podemos ver que há um grande movimento em relação a

se posicionar contra esses ataques, se afirmando enquanto pole dancer e defendendo a prática. Um

posicionamento feminista nesses casos, não diz só respeito a defesa de um posicionamento político

em prol de uma causa, é esse posicionamento sentido na pele como estratégia de defesa contra o

35 Matéria disponível em: http://veja.abril.com.br/brasil/marcela-temer-bela-recatada-e-do-lar/
36 Fotos individuais ou coletivas que permitem uma exibição dos glúteos da mulher, hashtag muito comum entre pole 

dancers. 
37 Ver anexos (figura 9).
38 Tradução livre. 
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machismo. É uma questão de sobrevivência enquanto mulher e pole dancer, de resistência. O que

fazer  quando este  posicionamento e  a  prática em si  é criticado não só por  outsiders e  pessoas

contrárias ao feminismo, mas sim por feministas? 

4.3 - Seria o pole dance uma prática feminista?

“Uma carta de amor de uma feminista à comunidade pole dance

Cara comunidade de pole dancers, 

Recentemente,  durante  uma  discussão  em  um  grupo  feminista  do  facebook,  uma
participante do grupo adicionou o pole dance a uma lista de tentativas equivocadas ao feminismo
correto. “Você consegue acreditar que essas mulheres acham que dançar ao redor de uma barra é
na verdade empoderador?” ela comentou, com uma incredulidade compartilhada por várias outras
comentadoras. 
Olha.  Eu  entendo.  Eu  não  sou  daquela  escola  do  feminismo  que  sugere  que  nossa  única
responsabilidade é fazer o que nos dá prazer. Eu sou da escola feminista que exige ações pensadas
politicamente acima de conveniências pessoais. Francamente, eu posso entender como dançar pole
pode parecer problemático do lado de fora, especialmente no estereótipo cultural imaginário de
pole dance:  mulheres,  vestidas em desestabilizadores saltos altos,  performando uma versão da
sexualidade feminina heteronormativa e prazerosa ao olhar masculino. Na superfície, os problemas
estão aí. 
Mas aí é que está.
Aqui está a razão pela qual o coração de feministas vitalicias transborda com amor pelo pole
dance,  e tal vez mais exatamente, com amor pola comunidade pole dance. 
Eu entrei para a comunidade pole dance com meu rabo entre as pernas depois de uma jornada de
desilusão dentro da academia. Depois de me formar na faculdade, ainda continuei brigando para
fazer os fins se encontrarem, eu não queria que ninguém soubesse quem eu era – uma doutora,
claro, mas também uma louca: uma stripper com PhD. Como uma acadêmica, eu estava cercada
por algumas das mais brilhantes e mais progressistas mentes da nação, e ainda assim, a academia
teria me desejado me rejeitar se eles soubessem que eu estava ficando pelada por dinheiro. As mais
brilhantes  e  progressistas mentes do país – e  eu ainda era demais para eles.  Uma professora
stripper: 
uma deficiência. Minha existência não era só uma anomalia – era uma abominação. Então eu me
retirei, abandonando 12 anos e 3 diplomas para algum desconhecido e inexplorado território onde
eu sonhava que poderia viver autenticamente. 
Eu entrei para a comunidade pole dance procurando por uma saída artística e com a esperança de
uma nova carreira. Alegremente, eu encontrei ambos. Mas talvez mais importante, eu encontrei a
primeira comunidade a me amar – sim, e até me celebrar – a verdadeira e inteira eu – meu eu
autêntico. 
Pela maior parte da minha vida, eu acreditei que ninguém poderia jamais amar alguém como eu.
Que o custo do amor era fazer certas partes de mim invisíveis, mortas. 
Mas essa carta não é sobre mim. 
Essa carta é sobre o tipo de pessoa que pode amar alguém como eu. Essa carta é sobre nós. 
A comunidade pole dance é um mundo de mulheres – um mundo onde mulheres se amam. Elevam-
se umas as outras. Se tornam fortes juntas. Percebem suas capacidades. Abraçam as partes de nós
que fomos ensinadas a temer, a odiar. A comunidade pole dance é um mundo de mulheres onde
aprendemos,  juntas,  o  quão  duronas  nós  sempre  fomos.  Nós  exercitamos  nossa  sexualidade,
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movimento,  emoções  e  criatividade  para  nós  mesmas.  Nós  exercitamos  nossa  sujetividade  e
nutrimos as partes de nós que eles nos ensinaram a cortar. 
Performar sexualidade heteronormativa para o olhar masculino não é o que está à mão aqui. 
Enquanto  a  comunidade  pole  tem sua  parte  justa  de  maravilhosos  membros  homens  –  e  nós
amamos você, nosso lindos pole irmãos – Eu cantarei seus louvores outro dia. 
Hoje, essa música de louvor é para Sarah, que confessou que ela perdeu seu senso de amor-próprio
depois de um ciclo de abuso. “Eu quero agradecer vocês por me ajudar a encontrar partes de mim
que eu achei que estavam perdidas ou destruídas,” ela me disse depois de fazer meu workshop.
“Por aquelas duas horas, eu comecei a recuperar a sensualidade e sexualidade que um dia eu
tive.”

Essa canção de louvor é para Elena, que me contou enquanto executava um novo movimento, “Eu
achei que era gorda demais para ser capaz de qualquer coisa, mas me olhando no espelho agora,
eu vejo que eu estava errada.”

Essa canção de louvor é para Rebecca, que estava em luto por sua mudança corporal depois de
uma mastectomia, mas atráves do pole dance reacendeu seu amor e respeito pelo seu eu físico
enquanto ela modelava seu corpo em formas mais desafiadoras e maravilhosas que ela jamais
tinha alcançado antes. 
Essa canção de louvor é para Lindsay, que foi “vadia” desde o momento que desenvolveu peitos,
que se odiou durante toda sua vida de “vadia”, mas que encontrou na comunidade pole dance as
primeiras pessoas a respeitar seus hipnóticos movimentos e seus encantadores contatos visuais
como habilidades e não como “falta de modos”. 
Essa canção de louvor é para Tisha, que admitiu “eu sempre achei que mulheres eram minhas
inimigas,  mas eu  nunca tive  tanta  gente  torcendo por  mim como eu  tive  nessa  aula  cheia  de
mulheres.” 
Não há mais ninguém que precisemos combater, irmãs. Não há mais ninguém que você precise ser.
A competição que nós mulheres deveríamos fazer parte – a rivalidade – os olhares amargos: é uma
mentira que eles contaram para nos dividir. Revolta. 
Essa canção de amor é para nós. Nós, que fomos ensinadas a submeter-se, a nos fazer menores,
quietas,  indefesas,  fracas.  Nós,  que  fomos  ordenas  a  ser  sensuais,  mas  não muito  sensuais,  e
somente sensuais pro cara certo. Nós, que fomos ensinadas que mulheres não podem fazer nada.
Nós, que fomos doutrinadas a olhar para nossa irmã com ódio nos olhos. Essa canção de louvor é
para nós, que com grande esforço mandamos essas doutrinações embora. 
Essa canção de amor é para nós, mulheres da comunidade pole dance – nós que falamos alto,
espalhamos  nossos  corpos  e  vozes  pela  sala.  Essa  canção  é  para  nós,  que  criamos  grandes
exibições  de  nossa  forma  física  e  mental,  dançando  nossos  corações  juntas  em celebração  e
elevação uma das outras.
Essa canção de amor é para comunidade pole dance, onde mulheres podem viver sem vergonha,
sem medo, sem desculpas, só amor. 

Eu sou eternamente grata à vocês.
Sua feminista pole dancer residente.”39

A carta transcrita acima foi publicada em um blog sobre  pole dance bem famoso e acessado

na internet.  Ela  expõe um grande debate:  o  pole  dance pode  ser  entendido como uma prática

empoderadora? Na visão de algumas feministas, a prática não é em nada feminista, muito pelo

39 Tradução livre. Versão original disponível em: http://www.badkitty.com/news/feminists-love-letter-pole-
community/

56



contrário,  ela reafirmaria a sexualidade feminina em prol do prazer masculino. Graças a isso, pole

dancers sofrem críticas não apenas por um moralismo que as define como putas, mas também por

um feminismo  que  as  considera  vivendo  uma  ilusão  de  empoderamento  que  contribuiria  para

objetificação da mulher, muito propagada pelo feminismo radical. 

 A pergunta que devemos nos fazer é: a única forma de o pole dance deixar de ter uma carga

tão negativa é se afastando da conotação sexual e, portanto, deixando de ser “coisa de puta” ou é

possível que a associação com a sensualidade deixe de ser vista de forma pejorativa, ou seja, ser

“puta” deixe de ser uma coisa ruim? Não busco aqui encontrar uma resposta definitiva para essa

pergunta, mas sim levantar um questionamento pertinente ao debate feminista. Outro problema é:

de que forma podemos defender o pole dance como algo feminista sem cair num feminismo liberal?

“Olha. Eu entendo. Eu não sou daquela escola do feminismo que sugere que nossa única
responsabilidade é fazer o que nos dá prazer. Eu sou da escola feminista que exige ações pensadas
politicamente acima de conveniências pessoais.”

Se de um lado o empoderamento é sentido pelas praticantes – tal como expresso na carta e

nos relatos das  pole dancers que aqui citei – para o observador externo, é fácil enxergar isso de

outra maneira. Se a crítica do feminismo liberal é pautar demais a individualidade, deixando de

pensar quais corpos vão ou não ser atingidos, quais corpos têm privilégios, quais corpos podem se

declarar vadias e não serem mortas por isso, não podemos encaixar o pole dance aí. É certo que o

pole dance é um esporte de classe média, que infelizmente, não é acessível a mulheres de classes

mais baixas.  Entretanto,  se tal  como prega a crítica ao feminismo liberal,  empoderamento para

acontecer precisa ser coletivo, o empoderamento aqui acontece, pois ele envolve toda uma relação

de grupo que já foi discutida aqui nos outros capítulos.  É preciso também considerar que se a

prática falha ao abranger mulheres de variadas classes, ela se esforça ao máximo para abranger

todos os tipos de corpos. E aqui faço uma ressalva, não posso falar pela prática em geral. O que eu

vejo é um esforço entre as instrutoras e as outras alunas de fazer com que todos os corpos sejam

acolhidos.  Podemos ver isto  tanto no discurso do “pole dance é  para todo mundo”,  quanto no

cuidado que há nas aulas com cada corpo e suas particularidades. Existe uma visão gordofóbica de

que mulheres e pessoas gordas em geral não poderiam praticar o pole dance, esta visão não condiz

com a realidade da prática e do studio, uma vez que o peso não é um fator determinista para o

desempenho da  prática  e  que  há  um grande número de  mulheres  que  podem ser  consideradas

gordas40 que não só fazem aula, como competem e fazem apresentações.

40 Utilizo o termo “gorda” porque frequentemente militantes anti-gordofobia postulam que não há necessidade de 
fugir da palavra, visto que é uma característica e que fugir do termo é o mesmo que fugir de chamar pessoas negras 
de negras. Fugir para frases evasivas como “mulheres que não se encaixam no padrão estético imposto pela 
sociedade” não só seria demasiado genérico, como iria contra o protagonismo de pessoas gordas na causa e 
diminuiria a importância que isso tem dentro da prática. 
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Por outro lado, se a crítica ao  pole dance se dá por conta de uma performatividade que o

feminismo radical entende por “mercantilização da mulher”, podemos resgatar – além da discussão

feita no capítulo 2 – o argumento de Gayle Rubbin que ao tratar dos limites do feminismo  aponta

que  muitas  teorias  radicais  por  condenar  a  liberação  sexual  feminina  acabam  se  somando  a

discursos moralistas, tais como o da igreja.  

                                                        “. Devido a sexualidade ser um elo entre relações entre
os gêneros, muito da opressão das mulheres é suportada por, mediada através de, e

constituída dentro, da sexualidade. O Feminismo sempre foi vitalmente interessado
no sexo. Mas houve duas correntes do pensamento feminista sobre a matéria. Uma

tendência tem criticado as restrições aos comportamentos sexuais das mulheres e
denunciado os custos altos impostos à mulher por ser sexualmente ativa. Esta

tradição do pensamento sexual feminista tem conclamado a libertação sexual que
funcionaria para mulheres e homens. A segunda tendência considerou a

liberalização de ser inerentemente uma mera extensão do privilégio masculino. Essa
tradição ressoa como os discursos anti-sexuais e conservadores.” (Rubin,2003, p.40)

 Não é que a liberação sexual feminina não possa ser problematizada, ela não só pode como

deve.  Entretanto,  condenar  qualquer  liberação sexual  é  desviar  o foco do que deveria  ser  o  de

identificar os atos de violência e opressão para fazer uma critica moralista. Outro ponto é que essa

discussão só faz sentido aqui porque muitas das críticas que fazem ao pole dance se associam  com

as críticas que são feitas a strippers, a prostituição e a pornografia. Essas criticas pecam não só por

fazerem uma associação que não condiz com a realidade da prática do pole dance, uma vez que essa

tem muito mais a ver com performance, acrobacia e dança do que com qualquer outra coisa, mas

também por se somar as vozes moralistas e opressoras em discursos que condenam a sexualidade

não normativa. Mulheres crescem ouvindo que não podem rebolar, que é feio mostrar demais o

corpo, chamar atenção, que é vulgar ser sensual demais, e quando elas entram em um studio e

ouvem que tudo bem rebolar, vamos fazer isso mesmo, vamos nos divertir, vem uma voz dizendo

que elas não deveriam fazer isso porque isso só reitera a dominação masculina. Uma performance,

nesse contexto, que tenha um viés sensual é antes uma expressão da própria sexualidade do que

uma tentativa de agradar o olhar masculino. Se há um condicionamento da libido feminina segundo

uma heteronormatividade, a saída para este condicionamento não pode estar na abolição da libido. É

necessário  pensar  em  práticas  que  permitam  uma  expressão  outra  da  sexualidade,  uma  outra

experiência. Fora que talvez seja perigoso fazer essas associações entre sensual x sexual, uma vez

que reitero que o pole dance não precisa ter essa característica. O pole dance em geral e o exotic

pole são práticas e performances ligadas a conhecer, experimentar e se divertir com o próprio corpo,

é justamente o contrário do que as feministas radicais propõe, é tirar do corpo essa dominação, é

reapropriá-lo. Performances de exotic pole não deixam de estar ligadas ao entretenimento.   

O feminismo radical,  com sua  visão de ausência de agência  do indivíduo,  criou alguns
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conflitos densos com certas categorias, principalmente com pessoas trans41 e prostitutas. Por ter um

posicionamento  contrário  a  prostituição,  muitas  vezes  feministas  radicais  acabam  atacando

prostitutas  que  buscam  direitos  trabalhistas.  Não  é  que  a  prostituição  não  tenha  que  ser

problematizada, mas ao contrário dessa visão de cima e de fora do feminismo radical que considera

a prostituta como uma oprimida que não entende da sua própria opressão e precisa que alguém a

emancipe, é preciso pautar este e outros temas lado a lado com essas pessoas, dando voz, dando

protagonismo, tal como defende o feminismo interseccional. 

No decorrer deste trabalho, vimos de que forma a prática do pole dance tratou de feridas tão

profundas e dolorosas que pareciam incuráveis, vimos de que formas mulheres podem empoderar

umas as outras. Trata-se de antes de perguntarmos qual a forma “correta” de se pensar o feminismo,

perguntarmos o que realmente estamos fazendo para cuidarmos umas das outras? 

Se olharmos de fora, há que se ter algumas ressalvas em considerar o pole dance como algo

empoderador. Mas se olharmos de perto, ouvindo e entendendo os processos que essas mulheres

passam juntas e de que forma isso altera seu lugar no mundo, podemos sim entender a prática como

empoderadora.  A meu  ver,  temos  duas  saídas:  ou  pautamos  um  feminismo  que  analise  cada

contexto, entendendo as especificidades e particularidades de cada grupo e busque um diálogo e

diferentes  intersecções,  ou  aceitamos  que  nem  todo  empoderamento feminino  passa  pelo

feminismo.  Colocando de outra  forma: toda prática que diz  respeito,  questiona  ou interfere na

opressão  de  gênero  é  uma prática  feminista?  Toda estratégia  de sobrevivência  e  resistência  de

mulheres contra opressões é ser feminista? Ou nós alargamos os limites do que entendemos por

feminismo ou aceitamos que o feminismo se tornou tão molar e engessado que mais aprisiona que

liberta. 

41 O trabalho de Silva (2016) é uma melhor referência neste assunto.
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Conclusão 

Ao longo deste  trabalho,  procurei  entender  o que é  pole dance na vivência das  minhas

interlocutoras,  buscando  compreender  os  processos  de  mudança  corporais  que  desencadeiam

mudanças pessoais que culminam em mudanças sociais. Para facilitar a análise, fiz a análise destes

processos separada,  mas o objetivo deste trabalho é justamente entender esses 3 aspectos como

interligados, como processos que começam e terminam no corpo, assim como começam e terminam

na cidade. 

Toda mudança, toda transformação social acontece antes no corpo. Todo devir é um devir do

corpo. Todo devir é molecular, antes de molar. Não quero aqui entrar numa discussão indivíduo x

sociedade, pelo contrário, quero apontar para molecularidade, para o fluxo, para a velocidade dos

encontros. Quero pensar a política do movimento, a política do chão (Lepecki, 2012, p. 47), de que

forma o deslocamento dos corpos faz a cidade. A cidade, aquela do movimento incessante, do caos

constante, cidade que, como diria Zimmel, adoece o espírito, nos levando a indiferença e a apatia.

Tal como sugere Lepecki, o ser humano é cada vez mais um ser urbano, e por isso, entendo o pole

dance como uma prática urbana, que como tal, não só tem a cidade como pano de fundo, como

interfere  diretamente  em sua  paisagem.  Os  corpos  fazem a  cidade,  e  é  por  isso  que  há  tanto

investimento institucional em práticas regulatórias do corpo, pois é assim que se controla a cidade,

assim que se controla a vida.

                      a dança, ao dançar, ou seja, no momento em que se
encorpora no mundo das ações humanas, teoriza inevitavelmente 

nesse ato o seu contexto social.A dança entendida como teoria social
da ação, e como teoria social em ação, constituiria simultaneamente o
seu traço distintivo entre as artes e a sua força política mais específica

e relevante. (Lepecki, 2012, p.45)

 É preciso também levar em consideração que a internet como espaço de circulação não

pôde ficar de fora deste trabalho. Se os perfis onlines se tornam expansões e continuidades dos

corpos, as redes virtuais se tornam expansão da cidade. Quando uma foto de pole street – ou mesmo

dentro dos studios - é tirada e jogada na rede, lá está a cidade, e o impacto que essa foto tem online,

é um impacto na cidade. O burburinho de cá, é a fofoca de lá. Usei o conceito de mediadores de

Latour  (1994,  p.80) ao  tratar  das  fotos  justamente  para  traçar  a  rede  –  rede  como ferramenta

conceitual,  rede  de  relações,  não  só  virtuais  –  e  entender  como todos  esses  agentes  aparecem

conectados.  Torna-se  cada  vez  mais  impossível  realizar  uma análise  urbana  sem considerar  as

mídias virtuais. Atribuo a isso também, a onipresença do feminismo nas narrativas e ações, visto

que é  um movimento social urbano que teve o alcance multiplicado pelas mídias. 

Proponho, por fim, que pensemos micro-revoluções urbanas. Mudanças que começam no
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corpo, que alteram os trânsitos, os fluxos, os significados, e por fim, a cidade. Disto,  podemos

concluir que não há mudança, não há revolução, sem revolução do desejo, do afeto, do corpo, e que

cidade, corpo e movimento estão tão profundamente entrelaçados e que se torna impossível uma

transformação social ocorra sem que todos esses níveis sejam atingidos. 
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Anexos

   

  Figura 1: Wally é encontrado fazendo pole dance no carnaval. 

 Figura 2: Débora desafiando os limites de     velocidade e

Wally ao fundo. 

 Figura 3: Alícia em pole street no carnaval. 
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Figura 4: Pérola e amiga no carnaval. 

   Figura 5: Miriam em pole street no carnaval. 

 Figura 6: Eu e Miriam em pole street no carnaval. 
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Figura 7: Placa sinalizando que é proibido fazer split. 

   

Figura 8: Foto de Alícia postada com relato pessoal e

hashtag #meuamigosecreto. 

   

   

 Figura  8:  Foto  de  Pérola  com  a  hashtag

#belarecatadaedolar.
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