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RESUMO 
 

O método surgiu em 1920 pelo alemão Joseph Hubertur Pilates que por lutar contra várias doenças 
crônicas seguiu o exemplo de seus pais se tornando ginasta e Educador Físico. Pensando na saúde 
criou mais de quinhentos exercícios com o objetivo de reabilitar as pessoas, ajudando no ganho de 
força, concentração mental e correção postural. O método pilates tem como base Contrologia que 
significa a ligação do corpo e da mente para a prática dos exercícios, objetivando controle e precisão 
na prática correta das atividades evitando movimentos compensatórios e melhorando a consciência 
corporal. O presente trabalho tem como objetivo caracterizar o método pilates e seus benefícios, 
estimular pessoas sedentárias de qualquer gênero ou idade a prática de seu método como atividade 
física, percebendo que somos pessoas capazes de ampliar nossos limites, resgatando a saúde, o 
bem-estar e realização plena de toda nossa potencialidade. A metodologia do trabalho foi feita 
através de revisão de literatura, livros, artigos e sites especializados. Desta forma, percebe-se com o 
estudo que o método pilates foi criado com o interesse relativo à saúde, passando a se disseminar 
entre atletas e pessoas de todas as classes sociais com a finalidade de melhorar o condicionamento 
físico. Na atualidade passou a se tornar popular conquistando o interesse das pessoas na reabilitação 
e correção postural e o profissional de educação física possui o papel de disseminar o pilates. 
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INTRODUÇÃO 

 

O pilates foi criado por um alemão Joseph Hubertur Pilates (1.880- 1897), 

nascido em Dusseldorf na Alemanha. Desde a infância sofria de várias doenças 

respiratórias, raquitismo e febre reumática. Para lutar com suas doenças crônicas, 

ele decidiu praticar atividade física, por entender a importância do movimento 

seguindo o exemplo de seus pais. Joseph se tornou ginasta como seu pai e estudou 

ciências naturais e medicina oriental como sua mãe que era naturopata. 

A história de Pilates começa em 1912 quando Joseph vai para a Inglaterra 

como preparador físico da Scothand Yard, polícia inglesa. O método pilates surgiu 

em 1920, quando Joseph desenvolveu mais de quinhentos exercícios com o objetivo 

de reabilitar as pessoas, ajudando no ganho de força, concentração mental e 

correção postural. 

 O método pilates tendo como base a contrologia, que significa a ligação do 

corpo e da mente para a prática de seus exercícios, objetivando controle e precisão 

na prática correta das atividades, evitando movimentos compensatórios e 

melhorando a consciência corporal. O Pilates aponta uma nova tendência na prática 

de exercícios físicos, trazendo em seu conteúdo uma abordagem de valorização e 

na união entre mente e corpo na busca de uma maior consciência corporal e de uma 

postural bem mais equilibrada. Como exemplo pode-se citar os maus hábitos 

posturais, decorrentes do dia a dia, onde são inúmeras as situações em que nossa 



 

coluna esta desalinhada e fazendo com que a musculatura estabilizadora não esteja 

sendo recrutada de maneira correta e fazendo com que os apoios plantares fiquem 

incorretos. 

Desta forma, considerando o acúmulo de evidências em torno de pessoas 

sedentárias que não praticam atividade física em espécie nenhuma e a importância 

de um estilo de vida ativo a promoção da saúde e de uma melhor qualidade de vida 

para todos os gêneros e idade,(1) o presente estudo justifica-se pelo fato do Método 

Pilates surgir como forma de condicionamento físico interessante para proporcionar 

bem-estar ao indivíduo sedentário, sendo assim capaz de proporcionar força, 

flexibilidade, boa postura, controle, consciência corporal e percepção de 

movimento.(2) 

Toda proposta do Método Pilates está relacionado em atingir 

consideravelmente uma boa saúde física, mental e espiritual através de seu método 

com exercícios conscientes, usando o peso do próprio corpo e cargas moderadas 

alcançando o equilíbrio, fortalecimento e o alongamento de toda musculatura, sem 

sobre carga nas articulações e exaustão. Após algum tempo de prática, o próprio 

praticante nota a diferença e a melhora na postura(2). Pilates é um método que 

permite a utilização de materiais simples. como as molas. que com as devidas 

técnicas poderiam servir para condicionar pacientes delimitados que permaneciam 

deitados por muito tempo sem se movimentar, ajudando na recuperação da força, 

flexibilidade e resistência.(3) 

Desta forma, o objetivo geral do presente artigo é caracterizar o Método 

Pilates e seus benefícios, estimular pessoas sedentárias de qualquer gênero ou 

idade a prática de seu método como atividade física percebendo que somos 

pessoas capazes de ampliar nossos limites, resgatando a saúde, o bem-estar e a 

realização plena de toda nossa potencialidade. 

Assim, a metodologia do trabalho foi feita através de revisão de literatura, 

livros, artigos e site especializados. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

1 PILATES: PRINCÍPIOS, EXERCÍCIOS E BENEFÍCIOS 

 



 

1.1 Princípios Do Pilates 
 

O Pilates foi criado pelo alemão Joseph Hubertus Pilates (1880-1897). É um 

método de treinamento neuromuscular, que pode ser realizado por pessoas de todas 

as idades, usando tanto para condicionamento físico quanto na prevenção e 

reabilitação 

O método Pilates é compreendido por seis princípios: a concentração, o 

controle, a precisão, centramento, respiração e movimento fluido, composto por 

exercícios em aparelhos específicos ou solo. 

Durante todo o exercício a atenção e voltada para cada parte do corpo, para 

que o movimento seja desenvolvido com maior eficiência possível, desenvolvendo 

desta forma a concentração. A coordenação e a integração da atividade motora de 

todo corpo visando um patrão suave e harmônico do movimento, caracteriza o 

princípio do controle. O refinamento do controle e equilíbrio dos diferentes músculos 

envolvidos em um movimento, referencia-se a precisão do Pilates. Chamado de 

Powerhouse ou centro de forca, o ponto focal para o controle corporal, o 

centramento constitui – se pelas quatro camadas abdominais: reto do abdome 

obliqua interno e externo, transverso do abdome; eretores profundos da espinha, 

extensores, flexores do quadril juntamente com os músculos que compõe o períneo. 

Joseph pilates afirmava que respiramos errado e usando apenas uma fração da 

capacidade do pulmão. Por isso, Pilates em seu trabalho enfatizava a respiração 

como o fator primordial no início do movimento, fornecendo a organização do tronco 

pelo recrutamento dos músculos estabilizadores da coluna na sustentação pélvica e 

favorecendo o relaxamento dos músculos inspiratórios e cervicais. (4) Por fim, o 

movimento deve ser de forma controlada e continua, com qualidade de fluidez e 

leveza, absorvendo os impactos do corpo. 

Os exercícios são adaptados conforme suas condições físicas não havendo 

contraindicações. Cada praticante é visto como ser diferente, não há um programa 

regido que deve ser seguido a todos. As aulas são adequadas com o biótipo, estado 

de condicionamento e a capacidade do praticante. (5) 

 

1.2 Exercícios Do Método  
 



 

No método Pilates, os exercícios podem ser feitos em aparelhos específicos 

criados por Joseph Pilates, onde são utilizadas molas, ou feitos em solo, deitado, 

sentado ou em pé, podendo levar o aluno a executar um variado número de 

exercícios. 

Os exercícios realizados no solo enfatizam o aprendizado da respiração e do 

centro da força, o aluno depende da força do próprio corpo para realizar os 

movimentos. Por essa razão, os exercícios tendem a se tornar mais pesados, 

exigindo mais do praticante. E é dessa forma que o corpo inteiro é fortalecido. 

Entretanto, o trabalho também pode ser facilitado com o uso de acessórios, como 

bolas ou elásticos, que apresentam material próprio para a realização dos 

exercícios, com os quais os alunos costumam se divertir bastante nas aulas.  

Já os exercícios com aparelhos são feitos com os aparelhos criado por 

Joseph pilates, os quais utilizam molas que assistem e resistem aos movimentos. (5) 

Os são realizados de forma rítmica, controlada e associada à correção postural e à 

respiração. Os equipamentos oferecem uma ampla possibilidade de movimentos 

variados e são ajustáveis para facilitar ou dificultar os exercícios. As molas, 

utilizadas para fornecer os diferentes níveis de intensidade dos movimentos, são 

classificadas em cores: preta, vermelha, verde, azul e amarela, em ordem 

decrescente de intensidade.  

Alguns dos aparelhos relacionado ao Pilates são: o reformerque é o primeiro 

equipamento construído por Pilates. Possui forma de cama e é composto por um 

carrinho deslizante e cinco molas (duas vermelhas nas extremidades, uma azul, 

verde e amarela no meio), barra alta e baixa que podem ser utilizadas em dois níveis 

de alavanca, perto (mais intenso) ou mais afastado (menos intenso), dos pés da 

cama; cordas que são utilizadas com alças nos pés ou de mãos e acessórios, como 

caixa longa, meia lua e plataforma. Esse aparelho é indicado para desenvolver os 

braços e as pernas, além de corrigir a postura, trabalhando a coluna; A cadeira que 

é um aparelho tem forma de cadeira e apresenta duas molas de mesma intensidade, 

pedal antiderrapante e três pares de parafusos em escalas (alavancas) que 

favorecem o controle de carga; O cadillac que é um equipamento parecido com uma 

cama de hospital. Possui duas barras de ferro fixas a um colchão, barra de trapézio, 

dois pares de alça de tornozelo e coxa ajustável, duas barras móveis -uma vertical e 

outra horizontal, que ajudam a corrigir os desequilíbrios musculares e estabilizar 

articulações. É utilizado para os exercícios aéreos; e o barrel, considerado um dos 



 

menores do Pilates. É um aparelho de degraus dispostos como em um espaldar com 

uma meia lua fixa à frente. Atua no relaxamento e tonificação muscular, ajuda a 

melhorar a respiração, trabalha a coluna para correções de postura e movimentos, 

dentre outros benefícios. (6) 

De acordo com os registros o método Pilates é baseado em fundamentos 

fisiológicos, anatômicos e cinesiológicos onde os alunos realizarão movimentos 

concentrados, com precisão, onde o centro da força é o foco. (4) A respiração vai 

exercer um forte papel durante todo o controle dos movimentos ajudando os alunos 

a compreender cada movimento. 

O Método Pilates foi criado com o interesse relativo à saúde passando a se 

disseminar entre atletas, dançarinos com a finalidade de melhorar o 

condicionamento físico. Na atualidade passou a se tornar popular conquistando o 

interesse das pessoas na reabilitação e correção postural. (3) 

 

1.3 O Método Pilates e seus benefícios 
 

O Pilates trabalha a postura, o equilíbrio, a força, a coordenação motora, a 

flexibilidade, a capacidade respiratória e a circulação do praticante, contribuindo 

para aumentar a disposição, aliviar dores, principalmente as lombares, melhorar a 

percepção de movimentos, fortalecerem músculos, afastar o estresse e ainda 

melhorar a autoestima. 

Outros benefícios são: 

– Redução do estresse, dores crônicas e tensões; 

– Estimulação do sistema circulatório e da oxigenação do sangue; 

– Maior mobilidade articular, flexibilidade e relaxamento muscular; 

– Melhora da respiração (a capacidade cardiovascular respiratória é 

aprimorada). 

– A técnica de respiração profunda permite uma maior oxigenação do 

sangue e, assim, o corpo passa a funcionar melhor; 

– Ganho de consciência e equilíbrio corporal; 

– Melhora da coordenação motora; 

– Aumento do condicionamento físico e mental; 

– Correção postural. (5) 



 

O método Pilates, apesar de ser uma técnica antiga, tem sido muito 

procurada nos últimos anos sobre tudo pelo fato de objetivar a melhora da 

flexibilidade, força, da postura, do equilíbrio, consciência corporal e da dor, inclusive 

na coluna. 

Hoje em dia nos veículos de comunicação a atividade física não importando 

seu sexo ou idade vem sendo atualmente considerada importantíssima no combate 

ao sedentarismo e na reabilitação postural para a manutenção de níveis saudáveis e 

de uma melhora na qualidade de vida. 

Devido esses males de sedentarismo e maus hábitos posturais de hoje 

causados pelo ritmo frenético da modernidade e o conflito constante da necessidade 

fisiológica do corpo humano em estar sempre em equilíbrio. As compensações são 

provocadas por reações inversas ao desequilíbrio, ocasionando lesões e 

encurtamentos dos músculos. (5) 

 

2 MÉTODO PILATES E A EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Em relação ao condicionamento físico, pilates tem uma grande influência por 

trabalhar corpo e mente, fazendo com que dentro do condicionamento o indivíduo 

tenha um grande avanço, e como atividade física trabalhe com o objetivo da melhora 

da saúde, pode proporcionar ao indivíduo sedentário um resultado positivo e 

satisfatória na correção da postura e melhora da qualidade de vida. Contudo a 

aptidão física na manutenção de uma saúde básica pode citar o pilates como uma 

prática positiva para esses indivíduos que buscam sair do sedentarismo e através de 

sua prática contribuir para o aumento de força, composição corporal satisfatória, 

aumento da resistência respiratória, melhora da postura e da flexibilidade. Ao 

Educador Físico é de extrema importância que ele busque conhecimento e 

especialização no método e assim possa utilizar os benefícios da técnica, dentro de 

sua filosofia e qualificação para utilizar, adequar e beneficiar esses indivíduos de 

qual idade e gênero de acordo com a capacidade e necessidade de cada um. 

A aptidão física é a capacidade de realizar atividades do dia a dia com 

tranquilidade, pouco esforço, podendo ser adquirida com a prática do pilates. Para 

obter uma boa aptidão física é necessário levar em consideração vários 

componentes que devem ser trabalhados como a força, resistência 

cardiorrespiratória, flexibilidade e melhora na composição corporal. (6) Baseado 



 

nesses aspectos verifica-se a importância do profissional de educação física ter 

conhecimento e trabalhar adequadamente cada componente. 

O educador físico deve ter conhecimento sobre todos os tipos de esportes e 

preferencialmente seja certificado para aplicar toda a técnica de cada esporte. O 

profissional deve conhecer e entender os fundamentos da técnica, que são os 

alicerces, base e filosofia para poder aplicar adequadamente o método pilates que 

integra corpo e mente que exige concentração e prioriza a qualidade dos 

movimentos e controle da respiração. O método pilates pode ser praticado por todos 

desde que o profissional saiba adequar os exercícios de acordo com as 

especificidades de cada indivíduo. (6) 

Toda e qualquer atividade física que envolva condicionamento físico deve 

ser orientada e assistida por um profissional de Educação Física e o pilates também 

entra dentro deste contexto. É Imprescindível que o profissional de Educação Física 

conheça a técnica, objetivo e sua filosofia para trabalhar adequadamente com o 

pilates, priorizando a qualidade do movimento, a respiração e os outros princípios 

fundamentais do método, fazendo com que desta maneira saiba avaliar, adequar os 

exercícios, atender, respeitar as especificações e individualidade de cada indivíduo.   

6 

 

CONCLUSÃO 

 

Concluímos que estudos comprovam o método pilates desenvolvido 

relativamente para o benefício da saúde, o profissional de Educação Física deve 

focalizar e usar o método dentro do condicionamento físico, fortalecimento pode 

trabalhar aplicando a técnica e através dela proporcionar a flexibilidade e melhora da 

postura como principal objetivo neste artigo, na condição de uma qualidade de vida 

ativa satisfatória e positiva para indivíduos sedentário e de qualquer gênero ou 

idade. 

Dentro deste objetivo do método pilates podemos apresentar o 

condicionamento físico para promover a harmonia entre corpo e mente, ao indivíduo 

sedentário, além de uma compreensão corporal, flexibilidade, força, equilíbrio, 

melhora da postura, possibilitando com isso seu desempenho na vida diária. 

Por tanto a aptidão física na condição básica para a manutenção de uma 

vida saudável e de qualidade, pode ser adquirida também com a prática do pilates e 



 

o profissional de Educação Física, diante das inúmeras possibilidades para a prática 

da atividade física regular e na melhora da postura, respeitando a individualidade de 

cada um, deve estar atento a novos conhecimentos e estudos, se especializando 

nesta área, visando um futuro profissional abrangente e promissor de novos 

conhecimentos, dentro da legislação profissional que pregoniza pode utilizar e  atuar 

o método pilates. 
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