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HISTÓRIA
MAYPOLE
O Maypole é uma forma de dança folclórica e era praticado em diversos países da Europa, como Grécia
(século II) - Alemanha, Inglaterra, Suécia, (século XII) - Itália, França (século XIX). Ele remonta ao século
XII e era uma celebração romana, pagã da fertilidade com o Pole simbolizando o falo. Historiadores
afirmam que o Maypole fazia parte das celebrações alemãs de fertilidade. Nesses casos, os dançarinos
geralmente dançavam em torno de uma árvore ou poste decorado com flores e outros emblemas (astros
do céu, no caso da Grécia).
Os festivais Maypole tipicamente incluíam uma festa orgiástica na qual os amantes eram encorajados a
fazer amor em público, sempre simbolizando a fertilidade. Houve utilização dessa prática por celtas e
druidas, havendo influência dos mesmos nesses rituais.
Naturalmente, com a expansão do cristianismo que continuou, tais práticas foram banidas como pagãs.

ÍNDIA, CHINA E O POLE DANCE MASCULINO
Alguns historiadores acreditam que durante o século XII surgiam práticas de pole dance longe do
território escandinavo. Surgia na índia o MallaKhamb, um esporte indiano que utiliza os mesmos
princípios de resistência e força do pole e as bases da Yoga, usando um poste de madeira, maior em
diâmetro do que um poste padrão moderno, que tem uma grande bola de madeira no topo. Por isso o
Mallakhamb era praticado por wrestlers (somente homens) que adquiriam força e resistência com os
movimentos. Em alguma língua indiana, Malla denota "ginástica" ou "homem de força" e Khamb denota
"pole".
Acredita-se que oPole Chinês(conhecido como Mastro Chinês e praticado em sua maioria por homens)
teve início no século XII. Nele artistas de circo realizavam exercícios de força e acrobacias em barras de
ferro emborrachadas – geralmente duas – de 3 a 9 metros de altura.

PANJAT PINANG
No século XVII, durante a era do colonialismo holandês na Indonésia, foi introduzido o PanjatPinang
como entretenimento. Usando tradicionais árvores de Areca, os participantes competem para escalar e
pegar variados presentes no topo da árvore. Esse evento acontece nos casamentos e na celebração da
independência da Indonésia. Neste último, o topo da árvore fica coberto de óleo para aumentar a
dificuldade, similar a tradição brasileira de subir no pau de sebo.

POLE MODERNO
O Pole Dance reaparece no século XIX, tendo como cenário o final da 1ª Guerra Mundial, a grande
depressão e logo depois o boom do entretenimento pós 2ª Guerra Mundial. Neste momento misturavasecom apresentações deburlesque - que teve origem na era Vitoriana e está ligado a comédia Dell'Arte com as apresentações de ballet, ópera, teatro, tableau erótico, mímica e etc.
O Pole Dance nos Estados Unidos tem sua origem marcada por Tour Fair Shows e “sideshows” como
“Little Egypt” de 1890s e suas sensuais dançarinas Ghawazi em performances que ficaram conhecidas
como "Hoochie-Coochie". Estas dançarinas passaram a se apresentar próximo aos postes de
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sustentação das tendas circenses, a interagir e usar os mesmos em sua dança sensual com elementos
de Dança do Ventre. A esta dança, feita nos postes, deu-se o nome de Pole Dance.
Na década de 60 o Pole Dance passou a ser introduzido em clubes e boates de “striptease”. O primeiro
registro de "Pole Dance" como conhecemos hoje foi em 1968 com a performance de Belle Jangles no
clube de stripteaseMugwump, em Oregon. A partir disso esse tipo de performance se espalhou por todos
os Estados Unidos e países adjacentes, mantendo a dança e o sensual juntos.
Em 1994, Fawnia Dietrich, nascida no Canadálançou o primeiro DVD ensinando técnicas de Pole Dance,
o que possibilitou o crescimento mundial da modalidade Logo depois surgiu as primeiras barras de pole –
feitas ainda de forma amadora – e estúdios de Pole Dance rapidamente se multiplicaram pelo Reino
Unido e Austrália.
Hoje em dia o Pole Dance conta com uma indústria profissional de equipamentos e acessórios para a
atividade. Artistas das mais diversas modalidades se apaixonaram pelos desafios do Pole e ajudaram a
transformá-lo no que é hoje, com forte influência de técnicas circenses, ballet clássico, dança
contemporânea, danças urbanas, jazz, capoeira, yoga, tango, dança do ventre, entre outras. O que antes
era praticado apenas em boates, hoje é ensinado em estúdios de dança especializados presentes em
todo mundo.

ÁFRICA
Aqui não temos histórico da cronologia, mas de acordo com algumas teorias, as raízes do Pole Dance
encontram-se nas danças de várias tribos africanas. Diz-se que, a futura esposa dançava em um pole de
madeira, simulando o ato de relações sexuais para o prazer do marido.
Alguns dizem que os movimentos simulavam como ela queria ser tocada pelo marido.

PRECONCEITO
POLE DANCE & OUTRAS DANÇAS
Ao longo do tempo, outros estilos de dança (alguns com raízes bem mais imorais que o pole dance)
passaram por dificuldades para obter o reconhecimento e respeito que mereciam. Antes de ser
abertamente reconhecidos, estilos de dança como o ballet, a salsa, o tango e, especialmente, a famosa
dança do ventre, eram danças com fundamentos na sexualidade e na luxúria e também sofreram enorme
criticismo durante anos. A história do ballet revela que, a princípio, mulheres não eram permitidas de
dançar, mesmo que muitas escrituras mais recentes neguem este fato. O tango nasceu na França e se
desenvolveu na Argentina, através de uma maneira de autoexpressão de rebeldia e se originou nos
bordéis de Buenos Aires.
No início do século XX, quando o Pole Dance ganhava mais adeptos no mundo, iniciou uma “luta” em
alguns países para desmistificar a dança no Pole como dança de boate. Passou-se usar muito a
nomenclatura “fitness”, porém, com a aceitação de muitas bailarinas clássicas à modalidade, estas deram
início a fusão do conhecido pole sexy com linhas artísticas tradicionais: como ballet clássico, jazz, dança
contemporânea e tango. Nesta mesma época o mundo passava (passa) por mudanças de ideologia e a
luta pela liberdade de escolha fez com que as pessoas que optam por dançar de forma mais sexy possam
fazê-lo com total liberdade sem necessariamente estarem dentro de uma boate. Os estúdios e academias
de Pole Dance da atualidade têm trabalhado em prol de uma dança no Pole consciente, segura e livre.
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POLE DANCE NA MÍDIA
Comumente apresentado em filmes, séries e novelas, como:
*Filmes:
- Strip Tease (1996) – Protagonizado por Demi Moore
- Closer (2004) – Natalie Portman
- I Know Who Killed Me (2007) – com Lindsay Lohan
- Powder Blue (2008) – Jessica Biel
- Rock of Ages (2012) – reuniu em duas cenas muito bem dirigidas, algumas das maiores poledancers da
época.
*TV Brasileira:
- Novela Duas Caras (2007) – A atriz Flávia Alessandra interpretou Alzira, uma personagem que dançava
em boate - teve como coreógrafa a dançarina Alexandra Valença – praticamente após esta novela que o
Pole Dance brasileiro com intuito de ser levado às academias começou a surgir, pois muitas pessoas
começaram a procurar lugares para fazerem aulas, e com a dificuldade de encontrar, foram buscar cursos
profissionalizantes na Argentina.
- Programa Amor & Sexo
- Programa Mais Você
- Programa Xuxa
- Novela O Rebu
- Série Mulher Invisível, entre outras.
*Clipes musicais:
- White Stripes
- Britney Spears
- Bruno Mars
- Ne-Yo
- Rihanna, entre outros.
*Shows:
- Madonna
- Miley Cyrus
- Shakira, entre outros.
- Michael Jackson – na coletânea “Thisis It” que mostra o making of do último show que seria
realizado por ele mostra algumas poledancers durante os ensaios.
- Cirquedu Soleil – onde tem em seu casting campeões mundiais como: Felix Cane, JenyneButterfly
e Saulo Sarmiento.
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ALGUNS POLE DANCERS QUE MARCARAM HISTÓRIA
FawniaMondey- Canadá
Nascida no Canadá, Fawnia foi pioneira e responsável pela expansão do pole dance pelo mundo.
Produziu o primeiro vídeo com instruções, ensinando a prática de dançar com o pole. Desde 1994 ela vem
impulsionando, motivado e ensinando milhares de pessoas mundo a fora e fortalecendo a comunidade
crescente de pole dancers.
Felix Cane- Austrália
Duas vezes Campeã Mundial de Pole Dance, Três vezes Campeã Australiana de Pole Dance, primeira
dançarina de pole dance a participar do Cirquedu Soleil shows Zumanity e Michael Jackson theImmortal
World Tour. Felix encantou e atraiu uma geração com seu estilo de dança, flexibilidade e presença de
palco inigualáveis.
OonaKivela - Finlândia
Precisão, musicalidade, inovação e criatividade fizeram de OonaKivela referência no mundo do Pole
Dance. Com uma técnica impecável e movimentos únicos deixou milhares de expectadores maravilhados
e abriu a dança para novas possibilidades.
MarloFisken – Estados Unidos
Fluidez é algo que descreve o estilo desta artista incomparável que mistura diversos elementos como
dança contemporânea, Hip Hop, yoga, dancehall e acrobacias ao pole dance.
Bobbi - Austrália
Abriu o primeiro estúdio de pole dance na Austrália, influenciou gerações e treinou alguns dos nomes mais
conhecidos na indústria, ajudando a tornar a Austrália referência e palco de alguns dos mais famosos
eventos de Pole Dance existentes.
Elena Gibson – Canadá
Com fortes raízes clássicas que marcam seu estilo, Elena Gibson foi a primeira Campeã Mundial de Pole
Dance, em 2005. Mesmo sendo desqualificada na mesma noite por ter tirado o tutu em sua apresentação
onde uma bailarina se transformava em pole dancer (a retirada de peças de roupa era proibido pelas
regras da competição) ela continuou a ser conhecida e reconhecida como campeã. Coreógrafa, instrutora
e dançarina, ainda hoje Elena trabalha em prol do crescimento e reconhecimento do Pole Dance.
Alethea Austin
Conhecida pelo seu Sexy FlexyStyle e performances hipnotizantes, Alethea é referência no estilo Pole
Dance sensual.
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HOMENS QUE FIZERAM HISTÓRIA NO POLE DANCE
EvgenyGreshilov - Internacionalmente aclamado pole dancer, Evgeny mudou a percepção do pole dance
masculino. Artista e coreógrafo com base em dança e circo, ganhou diversos prêmios como competidor e
coreógrafo.
Outros nomes importantes: Steven Retchless, Saulo Sarmiento, EdouardDoye, Vladimir Karachunov,
DimitryPolitov, Suwasit, Alex Shchukin, Júlio Peixoto (primeiro campeão brasileiro), Carlos França.

POLE DANCERS “EXOTIC & SEXY FLOW”
Há uma discussão sobre a diferença dos estilos dançado: Sexy &Exotic. Pelo mundo diz-se: “Se é sexy, é
exotic!” – já no Brasil há a separação.
Sexy Flow – mais leve, suave, muito dançado pelas australianas, como: Michelle Shimmy,
MaddieSparkle, CleoHurricane.
Exotic Pole – mais forte e com acrobacias que se distanciam do tradicional, comumente dançado pelas
russas, como: Eva Bembo, Olga Koda, Daria Chebotova, Elena Shtalinskaya.
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FATOS IMPORTANTES NA HISTÓRIA DO POLE NO BRASIL E NO MUNDO
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EVENTOS IMPORTANTES NO BRASIL E NO MUNDO
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