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VIVER

Impossível atravessar a vida…

Sem que um trabalho saia mal feito,

Sem que uma amizade cause decepção,

Sem padecer com alguma doença,

Sem que um amor nos abandone,

Sem que ninguém da família morra,

Sem que a gente se engane em um negócio.

Esse é o custo de viver.
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Quando aceita o que deixa para trás,

Construindo o que tem pela frente

E planejando o que está por vir.

Cresce quando supera, se valoriza e sabe dar frutos.

Cresce quando abre caminho,

Assimila experiências…

E semeia raízes…
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• Quando a modalidade foi criada por Joseph Pilates, foi chamada de
Contrologia. Essa atividade física surgiu por meio de um conjunto de
técnicas de respiração e movimentos derivados de modalidades
como yoga, ginástica e até mesmo algumas artes marciais. Os
praticantes dessa linha seguem os exercícios da maneira como Joseph
Pilates os imaginou e propagou.
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• Não se limitam apenas aos aparelhos clássicos, o que permite
incrementar a prática com novos materiais, como faixas elásticas,
bolas de ginástica, halteres, bosu etc. Trabalhando princípios como
consciência corporal, respiração correta e postura adequada.
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• Características dessa variação é a combinação de exercícios
ritmados e frequentes que tem como objetivo aumentar
consideravelmente a frequência cardíaca do praticante, sendo
considerada um treino aeróbico bastante eficiente, fazendo uso
da agilidade do praticante para que ele execute os exercícios de
forma cada vez mais rápida, sem perder o equilíbrio e a postura
correta durante a prática.
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• O praticante fica suspenso total ou parcialmente por meio desse
balanço e aprimora bastante o equilíbrio para se movimentar da
forma correta. Por causa do nível de força e esforço envolvidos
durante a aula, o pilates aéreo é uma das principais variações
buscadas por aquelas pessoas que querem definir o corpo. Muito
semelhante a uma aula de circo.

13



• Tem como objetivo queimar calorias por meio de movimentos
intensos que mesclam o uso da força muscular, equilíbrio do corpo
e flexibilidade. É possível perceber características comuns às aulas
de pilates funcional e aéreo, como a concentração da força no
abdômen e na naturalidade de execução dos movimentos.
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