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Pilates é um conjunto de exercícios criados 
pelo alemão chamado Joseph Pilates, em 
meados de 1920, que são realizados nos Solo 
ou em Equipamentos exclusivos, que visa o 
total e completo controle e conexão entre 
corpo e mente, devolvendo e restaurando a 
saúde de indivíduos em condições patológicas 
assim como promovendo um aumento da 
qualidade de vida para pessoas saudáveis.
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O pilates enfatiza o desenvolvimento equilibrado do corpo através dos 
núcleos força, flexibilidade e consciência, a fim de apoiar movimentos 
graciosos e eficientes.
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Os exercícios de Pilates são movimentos que 
agem no corpo de forma benéfica, 
melhorando a vida do ser humano em 
diversas ocasiões.
Trabalha o corpo e a mente, garante um 
melhor condicionamento físico, além de 
corrigir a postura e tratar lesões.
Os exercícios de Pilates também garantem 
um imenso bem-estar proporcionando 
relaxamento e autoestima.
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PARA QUE O PILATES É INDICADO?
O Pilates é indicado para pessoas de todas as idade, podendo ser 
realizado por homens, mulheres, crianças, grávidas e idosos que já 
praticam algum tipo de atividade física e também para os sedentários, 
ajudando a alongar e a fortalecer os músculos, a melhorar a força e a 
flexibilidade de todo o corpo.
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Os exercícios são focados nos músculos do centro do corpo, que ajudam 
a manter o equilíbrio e estabilizam a coluna vertebral.

Assim, a técnica de Pilates promove a consciência da respiração e da 
postura.

Não é à toa que o Pilates é conhecido como um método completo.
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O Pilates é um tipo de exercício 
ótimo para aumentar a flexibilidade 
e tonificar os músculos, além de 
combater a dor, melhorar a postura, 
aumentar a força e, quando aliado à 
dieta e à pratica de outra atividade 
física com elevado gasto calórico, 
como corrida ou Muay Thay, por 
exemplo, ajuda a emagrecer.
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1) Trabalho da Respiração.
2) Fortalecimento da Musculatura do Abdômen.
3) Fortalecimento de Assoalho Pélvico.
4) Otimização da Postura.
5) Melhora da Circulação.
6) Preparo Para o Parto.
7) Fortalecimento de Membros Superiores e 
Inferiores.
8) Atividade de Baixo Impacto.
9) Bem estar físico e mental
10) Qualidade de vida
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PILATES X MUSCULAÇÃO
Os exercícios no pilates têm como principal objetivo fortalecer os 
músculos e não fazer com que músculos cresçam como na 
musculação.

Além disso, o pilates promove atividades totalmente diferentes da 
musculação.
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PILATES X YOGA
Melhorar a postura, a respiração, a força e a flexibilidade. 
É um exercício focado no físico, que exige disciplina e oferece benefícios a 
longo prazo. 

O yoga tem cunho emocional e mental também, os movimentos, que 
também envolvem a meditação, servem, antes de tudo, para acalmar o 
sistema nervoso e aumentar a sensação de bem-estar. No aspecto físico, 
trabalha a flexibilidade e o equilíbrio além de dar uma turbinada nos 
músculos por que a maioria dos exercícios é feito em isometria.
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QUAIS EFEITOS POSITIVOS DO PILATES PARA A 
COLUNA?
O Pilates é um excelente método para alivio de dor na coluna. 
Pois ele trabalha com a Contrologia, ou seja, faz com que o paciente/aluno 
aprenda a controlar os músculos do corpo, melhorar postura e manter o 
tronco mais ereto e menos curvado.
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PILATES DE SOLO
Além da consciência corporal, melhora da respiração, tonificação dos 
músculos, e coordenação.

Além disso o Pilates solo trabalha com a coluna vertebral, o que faz 
com que ela volte a se alinhar e restabelece o equilíbrio do corpo como 
um todo.
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PILATES X PILATES DE SOLO

Pilates em Equipamentos tem uma função dupla, que pode oferecer ajuda 
ou pode oferecer resistência.
O Pilates de solo é mais econômico pois precisa apenas do seu corpo e um 
instrutor  para comandar e alinhar a realização dos exercícios com a postura 
correta.
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PILATES DE COLCHONETE OU DE SOLO

O Pilates de colchonete é uma modalidade que oferece mais dificuldade, 
pois exige uma consciência corporal, força, alongamento e equilíbrio, 
sendo assim é importante você como instrutor preparar seu aluno para 
executar movimentos com uma maior complexidade.

Os benefícios são: consciência corporal, melhora da postura, melhora da 
respiração, tonificação dos músculos, ganho de flexibilidade, alongamento 
do corpo, melhora do equilíbrio e da coordenação motora.
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EQUIPAMENTOS PARA EXERCICIOS LIVRES
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QUAIS OS BENEFICIOS DO PILATES?
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PROPOSTA DE ATIVIDADE

DESCREVA EM 5 LINHAS A IMPORTÂNCIA DOS EXERCÍCIOS DO PILATES DE 

SOLO ORIENTADOS POR EDUCADORES FISICOS PARA A SAÚDE DOS 

PRATICANTES. COMPARTILHE O TEXTO COM SEU PROFESSOR.
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