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O QUE É O PILATES 
NA PRÁTICA?

O PILATES É UM SISTEMA 
SOFISTICADO DE MOVIMENTOS, COM 

UMA ESTRUTURA E UM PROPÓSITO.

Na prática, no mundo todo, o Pilates virou uma das
técnicas mais difundidas de exercício físico muito usados
por bailarinos e atletas, já no Brasil resgatou um lado
importante do método, entrando em uma linha de
reabilitação. Hoje profissionais de educação física e
fisioterapeutas dividem o mercado com os profissionais
da dança, utilizando-o em formatos específicos
direcionados para cada profissão. Seja como preparação
física, prevenção de lesões, tratamento de reabilitação,
pós cirúrgicos de diferentes lesões, reeducação Postural,
entre outros objetivos.



QUEM FOI JOSEPH PILATES?

CRIADOR DO MÉTODO DE 
CONTROLOGIA, NASCIDO EM 9 DE 

DEZEMBRO DE 1883, JOSEPH 
HUBERTUS PILATES

Nascido em München-Gladbach, próximo de Dusseldorf,
cidade no Interior da Alemanha, na Prússia, mas só foi
registrado no dia seguinte ao seu nascimento, dia 10 de
dezembro. Joseph Hubertus Pilates nasceu em uma
família muito pobre. Seu pai, Heinrich Friedrich Pilates,
trabalhava longas horas como operário de metal,
consertando as máquinas nas fábricas têxteis locais, além
disso, era um dedicado ginasta de ascendência grega; e
sua mãe, Helena Pilates, que antes do casamento
também trabalhara em fábricas têxteis, era uma
naturopata alemã.



Segundo de 8 filhos, muito se conta sobre a infância de
Joseph. Sabe-se que não era uma criança forte e que seu
pai o levara, ainda jovem, para o clube de ginástica. Sabe-
se que era de uma família humilde, que por muitas vezes
teve que mudar de casa, e que uma das possibilidades
era que eles morassem em casas de barro, ainda em
construção, e a habitavam até que o barro secasse e
pudesse ser finalmente entregue a sua família de direito.
Talvez nesta época, Joseph teria desenvolvido alguns
problemas respiratórios devido à umidade presente nas
casas em que habitou.



COMO TUDO COMEÇOU?

DURANTE TODA SUA INFÂNCIA E 
ADOLESCÊNCIA, JOSEPH SE 

INTERESSOU POR EXERCÍCIOS FÍSICOS. 
COMEÇOU A ESTUDAR MUITO JOVEM.

Em 1895, Joseph passara a limpar o jardim de um vizinho
para que em troca pudesse desfrutar de sua biblioteca.
Nesta época, ganhou de uma família de médicos, um atlas
de anatomia, o que colaborou para seu interesse neste
tema e influenciou ainda mais em suas escolhas. Pilates
buscava entender o corpo humano, acreditava que o
moderno estilo de vida, a má postura e a respiração
ineficiente eram a raiz dos problemas de saúde, o que fez
com que dedicasse sua vida a superar suas dificuldades e
melhorar a sua saúde e força.



Entre 1895 a 1912 tornou-se autodidata e aprofundou
seus conhecimentos em anatomia, física, biologia,
fisiologia e medicina oriental.

Desenvolveu-se tão bem fisicamente que, ainda aos 14
anos, foi usado como modelo para mapas anatômicos. Ele
estudou o movimento e a boa forma física e se interessou
por práticas orientais e ocidentais. Pilates adorava se
exercitar e esquiar. Estudou e praticou Kung fu e o Qi
gong para cultivar energia.

Além dos conceitos tradicionais orientais, Joseph Pilates
também estudou:
Exercícios Calistênicos;
- Culturas gregas e romanas em busca do equilíbrio e
manutenção da saúde física e mental;
Praticou boxe profissional, musculação e mergulho;
Do circo, trouxe uma vasta bagagem de conhecimento e
funcionamento do próprio corpo;
Yoga.



Sua primeira formação foi em aprendiz de cervejeiro e, aos
17 anos. Após perder a mãe e dois irmãos, ele passou a
trabalhar em pequenos circos e a viajar por várias cidades
imitando estátuas gregas. Joseph foi ainda instrutor de auto
defesa e boxe. Em 1912, Joseph migrou para a Inglaterra
para trabalhar com boxe profissional e foi convidado a
ensinar autodefesa à Scotland Yard (Polícia Inglesa
Especializada).

No início de 1914, Joseph, na época um jovem cervejeiro
viúvo, vai para Grã Bretanha em busca de emprego. Com
várias tentativas fracassadas, resolve voltar às suas origens
ensinando boxe e treinamento físico e vai trabalhar em um
circo em Blackpool. Com a eclosão da 1ª Guerra Mundial,
em 5 de agosto, foi considerado um "inimigo estrangeiro" e
teve que se registrar em sua delegacia de polícia local, por
ser alemão em terras Inglesas. É apreendido junto a outros
alemães e enviado para Ilha de Man e posteriormente
transferido para o centro de internação Knockaloe com
mais de 16000 internos.



QUAL É A IMPORTÂNCIA DO 
PILATES PARA A SAÚDE?

OS INVESTIMENTOS EM SAÚDE 
PODERIAM SER MAIS BEM 
EMPREGADOS NO TREINAMENTO DE 
PROFESSORES, TRANSFORMANDO-OS 
EM EXEMPLOS REAIS SAUDÁVEIS E 
NÃO APENAS EM MEROS 
PREGADORES DO QUE DEVERIA SER A 
SAÚDE NORMAL. .

Defendendo fielmente o conceito
de integração entre corpo e
mente, Joseph escreveu em seu
primeiro livro “Your Helth”. Logo
na introdução ele fala que essa
interação é o que torna o homem
civilizado, não só mais superior
em relação ao selvagem ou ao
reino animal, mas também
oferece o poder físico e mental
indispensável para o alcance do
objetivo de todo ser humano –
saúde e felicidade.



Relatando ter provado para diversos de seus clientes a
eficácia de seus métodos, Joseph propõe esse livro como
um meio de disseminar seus conhecimentos, levando a
todos a possibilidade de ler, digerir e saber o que fazem
de errado e como as doenças físicas podem ser curadas
ou prevenidas através de seus próprios esforços, do
simples ato de exercitar-se e das simples regras de saúde
que podem e devem ser observadas.

Afirma que praticamente todas as doenças estão
diretamente ligadas a hábitos incorretos e que podem
ser corrigidos rapidamente com a adoção imediata de
hábitos corretos.

Tudo isso nos leva a confirmar a essência de que ensinar
Pilates sem o praticá-lo é uma das grandes falhas do
mundo atual.



O LEGADO DE JOSEPH 
PILATES

O GRANDE SONHO DE JOSEPH SEMPRE 
FOI CONDUZIR TODAS AS PESSOAS 

EM BUSCA DE UM CORPO E MENTE 
QUE ESTIVESSEM SEMPRE 

CONECTADOS DE FORMA HARMÔNICA, 
E QUE SEU MÉTODO SE TORNASSE UM 

ESTILO DE VIDA, ATINGINDO DESDE 
PORTADORES DE NECESSIDADES 

ESPECIAIS ATÉ ATLETAS DE ALTO 
NÍVEL.

Joseph morreu em 9 de outubro de 1967, aos 84 anos.
Deixou seu estúdio nas mãos de sua esposa Clara, que o
manteve trabalhando até se aposentar em 1970. Deixou
a discípula Romana Kryzanowska na responsabilidade de
administrar o local, até seu fechamento definitivo em
1989 quando foi decretada sua falência, após ter
mudado de local e ter tido outros dois donos.



O Método Pilates teve um crescimento fenomenal após o
ano 2000, pulando de 1,7 milhões para cerca de 10,6
milhões de praticantes em 2006, só nos Estados Unidos.

.Joseph deixou um grande legado de estudo e dedicação o
qual, seus discípulos, Elders, como ficaram conhecidos,
levaram e levam por todo o mundo, até os dias atuais.

Os Elders foram a primeira geração dos discípulos diretos de
Joseph e Clara Pilates. Clientes e aprendizes de Joseph, os Elders
passaram cada um por um período junto a Joseph Pilates, onde
aprenderam a como executar e, também, a ensinar a sua
metodologia.



São eles: Hana Sakmirda, Carola Trier, Bob Seed, Joe
Winter, Kathleen Stanford Grant, Lolita San Miguel, Mary
Bowen, Ron Fletcher, Eve Gentry, Bruce King, Jay Grimes e
Romana Kryzanowska.

Todos sem dúvida foram de grande importância para
disseminar o Pilates em sua forma autêntica e
engrandecer ainda mais o método com suas
características individuais. Esses discípulos deixam até
hoje um legado de muita ciência, pesquisa e prática com o
método Pilates, e apesar de poucos estarem vivos, seus
ensinamentos perpetuam pelas gerações seguintes.



TIPOS DE EXERCÍCIOS

COM O PASSAR DOS ANOS,  COM A 
AÇÃO DOS ELDERS, A EVOLUÇÃO DA 

CIÊNCIA E O USO DA IMAGINAÇÃO, OS 
EXERCÍCIOS DE PILATES SOFRERAM 

DIVERSAS MODIFICAÇÕES.

Atualmente, podemos dividir a evolução dos exercícios de 
Pilates.  Algumas que respeitavam a metodologia original e 
outras nem tanto. Essa divisão pode hoje ser feita da 
seguinte forma:



Pilates Original

Aquele criado pelo Joseph e catalogado a ponto de não
sofrer nenhuma modificação. Infelizmente, Joseph só nos
deixou um catálogo de exercícios registrado, seu livro
Return to life through contrology, onde temos 34
exercícios de solo, com suas descrições, formas de
execução, fotos e mais informações. Somente esses
exercícios podem ser considerados originais.



Pilates clássico

Além dos exercícios descritos no livro, Joseph teria
deixado para Romana “cartões azuis”, pequenos cartões
com descrição dos movimentos e sequencias de
movimentos no solo e no reformer. Entretanto, esses
cartões nunca foram registrados e segundo cada um dos
Elders, Joseph os ensinava de formas distintas. Desta
forma, devemos considerar Pilates Clássico, os exercícios
ensinados pelos Elders, que teriam vindo de Joseph, mas
com algumas modificações geradas por ele, ou por um de
seus discípulos. Joseph ensinava conforme a necessidade
da pessoa que estava diante dele e, como cada pessoa
tem um corpo diferente, ninguém era ensinado do
mesmo modo. Por isso, cada um de seus Elders passou a
ensinar movimentos de formas diferentes.



Pilates contemporâneo

Após a evolução da ciência, muitos dos exercícios clássicos 
foram mudando sua forma e configuração, tais como: a 
perda do imprinting abdominal, a pelve em posição neutra 
e muitos outros cuidados, que a ciência revelou, 
trouxeram pequenas mudanças para esses exercícios 
difundidos pelos discípulos de primeira geração de Joseph 
Pilates. Entretanto, a essência, os princípios e os exercícios 
em si, devem ser mantidos, havendo somente pequenas 
mudanças em suas execuções.



Pilates criativo

Com a evolução e difusão do Pilates pelo mundo, o nome 
passou a ser conhecido e querido por muitos. Várias novas 

modalidades de Pilates surgiram, adaptações no ar, em 
superfícies instáveis, entre outras. Alguns exercícios foram 

aproveitados em partes para um processo de reabilitação e 
outros criados nos equipamentos e com os princípios sem 
nunca terem sido realizados antes. O mais importante dos 

exercícios criativos é que eles respeitem os princípios do 
método, usem os fundamentos do método e respeitem a 

ciência orientada para o método. 



COMO MANTEMOS ESSA 
METODOLOGIA CLÁSSICA EM 

PRÁTICA?

NÃO INTERESSA O QUE VOCÊ 
FAZ E, SIM, COMO VOCÊ FAZ.

Diferentes componentes trazem ao Pilates clássico um
diferencial poderoso, proporcionando um vínculo entre a
prática do exercício e os benefícios que ele trará para sua
vida:
- Os exercícios ensinados em uma sequência que ajudam o
praticante a desenvolver o equilíbrio do corpo.
- O trabalho de transições entre os exercícios, que auxilia a
manter o princípio da fluidez dos movimentos, conectando
um exercício ao outro e aumentando a resistência do
praticante.
- A ordem dos exercícios se preocupa com fatores externos,
tais como a ação da gravidade. Eles são iniciados deitados
no solo e sucessivamente vão adotando outros
posicionamentos até que fique em pé, aumentando,
gradativamente, a pressão sobre as articulações e educando
os músculos de forma progressiva.



• O sistema original é adaptável e acessível a maioria dos
alunos, com evoluções que vão de iniciante ao avançado
e cria exigências que podem até desafiar os corpos mais
aptos.

• O Pilates estimula a busca por um objetivo, desafiando
gradualmente o praticante a trabalhar o mais perto de
um modelo ideal.

Para manter esse processo de aprendizagem clássica em
nossos atendimentos é importante conhecer o Pilates em
suas bases. Seus princípios e fundamentos trazem para o
método o conhecimento corporal adequado para que os
movimentos sejam feitos com a destreza que a
Contrologia solicita, a associação dos princípios nos traz o
conhecimento de corpo necessário para ativação integral
de toda estrutura e buscar nos exercícios clássicos a
movimentação correta nos conectará de forma precisa
aos ensinamentos deixados por Joseph Pilates.

Por isso sempre que quiser trabalhar com qualidade
dentro do método Pilates busque suas origens, leia os
livros, faça curso com discípulos de 1, 2 ou 3 geração, mas
saiba exatamente de onde está vindo a informação que
você recebe. Pilates não é um monte de movimento “sem
pé nem cabeça” é um sistema de exercícios com um
propósito e isso deve ser respeitado e praticado.

’Eu devo estar certo. Nunca tomei uma aspirina, nunca 
perdi um dia em minha vida. O País inteiro, o mundo 
inteiro deveria fazer meus exercícios. Eles seriam mais 

felizes.’’
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