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Resumo: Justificativa: O projeto de extensão “Total Wellness 1ºedição”, foi desenvolvido para atender a 

comunidade interna e externa da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e, oferecer aulas de Pilates 

(equipamentos) e Yôga Fitness, com o intuito de melhorar a saúde das pessoas. As aulas são realizadas no 

Departamento de Educação Física (bloco G), da UEPG. O objetivo deste trabalho é descrever como se realiza o 

planejamento das aulas de Pilates em Equipamentos baseado no legado de Joseph Pilates. Metodologia: o método 

Pilates, envolve a respiração, a concentração, o controle do corpo, a fluidez dos movimentos, a flexibilidade e a 

força. Resultados: é possível observar que a prática do Pilates Equipamentos se mostrou positiva nas variáveis 

“Como se sente após a prática, em relação ao bem-estar?” e “Houve melhora no controle da ansiedade e do 

estresse?” em 100% dos alunos. Conclusão: a pratica do Pilates é benéfica para as capacidades físicas e, também 

mentais.  Com o feedback obtido através do questionário pode-se adaptar as aulas, considerando as capacidades 
que menos prevalecem, ao possibilitar o desenvolvimento e o bem-estar dos alunos, e a nós mesmos dentro de 

nossa profissão. 

 

Palavras-chave: Pilates. Exercício físico. Saúde mental. Bem-estar. 

 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Total Wellness 1º edição 

 

PÚBLICO-ALVO  

Professores e acadêmicos de todos os cursos e funcionários da Universidade Estadual 

de Ponta Grossa (comunidade interna). Comunidade externa em geral. 
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3 Profa. Ms. Supervisora; Departamento de Educação Física da UEPG; legnanirosi@gmail.com. 
4 Profa. Dra. Coordenadora; Departamento de Educação Física da UEPG; legnanirosi@gmail.com 
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MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, Paraná. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Laboratório de Avaliação Física, Saúde e Esportes (Lafise), bloco G, anexo ao 

departamento de Educação Física, localizado no Campus de Uvaranas, Universidade Estadual 

de Ponta Grossa. 

 

JUSTIFICATIVA 

As mortes atribuídas por motivo de atividade física insuficiente, somam mais de 5 

milhões ao ano, representando 9% das causas de mortalidade no mundo todo. De acordo com 

SILVA et al. (2018), no Brasil cerca de 1/3 da população classificam-se como insuficientemente 

ativos, desde o tempo dedicado ao exercício físico, até mesmo às atividades físicas diárias ou 

no deslocamento ao trabalho, na qual exigem menos esforços.  

Para ter uma boa saúde é preciso manter as capacidades físicas bem treinadas e 

desenvolvidas, sendo duas delas são essenciais: a força e a flexibilidade. Em relação a força 

muscular a pessoa pode mover objetos sem precisar de auxílio e com um risco muito menor de 

lesões. Quanto a flexibilidade permite realizar atividades simples, como vestir uma roupa, 

amarrar um calçado, e sentir menos dores no corpo, sem prejudicar o sistema 

musculoesquelético (ACMS, 2010). O método Pilates é um tipo de treinamento que utiliza de 

equipamentos com molas e exercícios específicos para estimular a musculatura profunda, de 

forma a trabalhar em conjunto com ações musculares concêntricas e excêntricas, que parecem 

aprimorar a força e a flexibilidade (KRAWCZKY et al., 2016). 

Nessa perspectiva o projeto “Total Wellness” busca desenvolver o potencial do bem-

estar ao corpo, integrando-o a mente. Desse modo, visando a importância e a necessidade de 

proporcionar aos acadêmicos e aos servidores da UEPG, assim como a população em geral, 

meios de tornar-se mais saudáveis e, amenizar alguns problemas físicos e emocionais, por meio 

da prática do Pilates em equipamentos. 

Ademais, possibilitar uma vivência pedagógica e prática aos acadêmicos do curso de 

licenciatura e bacharelado em Educação Física, uma formação acadêmica de qualidade. Além 

disso, oportunizar aos alunos egressos a chance de ter o seu primeiro trabalho.  
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OBJETIVOS 

Objetivo geral: 

 Proporcionar a promoção à saúde, a aptidão física e mental aos servidores e acadêmicos 

da UEPG e a população em geral, por meio dos exercícios de Pilates em equipamentos. 

 

Objetivos específicos:  

 Desenvolver força, flexibilidade, equilíbrio como forma de manter o corpo saudável. 

 Ofertar um treinamento físico que promova melhora na qualidade de vida dos 

praticantes. 

 

METODOLOGIA 

O Método Pilates foi criado por Joseph H. Pilates, inicialmente conhecido por 

“Contrologia”, o que significa controle consciente de todos os movimentos do corpo. O método 

proporciona conexão entre corpo e mente, baseou-se em estudos anatômicos, fisiológicos e 

filosóficos. A partir de elaborações científicas, criou mais de 2.500 exercícios de solo e 

equipamentos. Neste método são incluídas as seguintes variáveis: a) Concentração; b) 

Centralização; c) Precisão; d) Respiração; e) Controle; f) Fluidez. 

Nessa perspectiva o projeto “Total Wellness” busca desenvolver o potencial do bem-

estar do corpo e mente. Além disso, procura trabalhar na necessidade de proporcionar aos 

acadêmicos e aos servidores da UEPG, assim como a população em geral, meios de se tornarem 

mais saudáveis, e, amenizar desta forma os problemas físicos e emocionais, por meio da prática 

do Pilates Equipamentos. 

A organização das aulas de Pilates em Equipamentos são aplicados da seguinte forma: 

 

Exercícios Séries Rep.  
Carga 

(mola) 

Hamstring Stretch 9.19 (flexão frontal do tronco, em pé utilizando a chair. 

Afastado na distância de um pé da aluna, 3 variações: pés unidos, pé direito à 

frente, pé esquerdo a frente, sendo 5 repetições em cada variação) 

3 15 

2 molas 

verdes, no 

encaixe 

mais leve. 

Stomach Massage Series 10.27 (utilizando o reformer, sentar com as pernas 

unidas e flexionadas apoiadas na barra, segurando na barra com as mãos na 

abertura dos ombros, realizando extensão dos joelhos, e assim realizando flexão 

frontal do tronco) 

2 10 1 mola azul 
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OPC./ Rolling Back 9.3 (extensão do tronco controlada, sentado utilizando o 

cadillac e uma barra de madeira, “sentir cada vértebra") 3 10 

2 molas 

laranjas 

Arms Bíceps 11.13 VARIAÇÃO Rosca Direta (extensão e flexão do cotovelo, 

simultaneamente, em pé utilizando o cadillac, com barra de madeira) 
3 12 

2 molas 

azuis 

Arms Tríceps 11.23 (extensão de cotovelos, com o apoio de mão, posição 

pronada, deitado utilizando o reformer) 
3 12 

1 mola 

vermelha e 

1 mola azul 

Swan Front 11.44 (deitado ao lado da chair, pernas afastadas e estendidas e 

mantendo coluna alinhada, apoiar uma das mãos no solo e a outra no apoio preto, 

realizar movimento da flexão de braços, empurrando o apoio para baixo, 

unilateralmente) 

3 10 

1 mola no 

encaixe 

medio 

Fortalecimento de Adutores (deitado no colchonete, com a bola azul entre as 

pernas, realizar pressionando a bola com as pernas e relaxar, realizar isometria 

de 10 segundos ao final de cada serie) 

3 12 nenhuma 

Agachamento com a bola (bola verde apoiada nas costas e na parede, realizar 

agachamento, finalizando cada serie com 20 segundos em isometria) 
3 12 nenhuma 

Criss Cross 8.14 (deitado sob o colchonete, manter uma perna estendida 

suspensa e a outra flexionada suspensa, alternando, sem tocar o solo e realizar 

flexão do tronco ao mesmo tempo em que se leva o cotovelo contrário em 

direção a perna flexionada, de forma controlada, em suspensão das escápulas) 

3 10 nenhuma 

Quadro 1. Organização da Prescrição dos exercícios em Pilates equipamentos. Fonte: Metacorpus Studio Pilates. 

 

RESULTADOS 

Após aplicação de um questionário online de autopercepção em 4 alunos, com base 

nas aulas do primeiro semestre, abordando as variáveis: “Como se sente após a pratica, em 

relação ao bem-estar?” Houve melhora no controle da ansiedade e do estresse?” “Houve 

melhora na concentração em suas atividades diárias?” e, por último “Selecione as opções que 

você sentiu melhora no seu condicionamento físico:”. 

É possível observar que a prática do Pilates Equipamentos se mostrou positiva nas 

variáveis “Como se sente após a prática, em relação ao bem-estar?” e “Houve melhora no 

controle da ansiedade e do estresse?” em 100% dos alunos. A variável “Houve melhora na 

concentração em suas atividades diárias?” representa a maioria dos alunos de forma positiva, 

com predominância de 75% (3), mas ainda é possível notar que um aluno não conseguiu 

progredir esta capacidade 25% (1). No que se refere as capacidades físicas, todos os alunos 

relataram pelo menos 2 capacidades físicas que obtiveram melhora, entre elas, as com maiores 

recorrências foram a flexibilidade 100% (4), equilíbrio 75% (3), força 75% (3) e capacidade 
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respiratória 75% (3), as capacidades de resistência e perda de peso atingiram respectivamente 

50% (2) e 0%. 

 

FOTO(S) 

 

Figura 1- Prática de Pilates (equipamentos). Legenda: Alunos realizando exercícios nos equipamentos de Pilates. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Diante do exposto, conclui-se que a pratica do Pilates é benéfica não somente para as 

capacidades físicas, mas também as mentais.  Com o feedback obtido por meio do questionário 

pode-se adaptar as aulas, considerando as capacidades que menos prevalecem, assim  possibilita 

o desenvolvimento geral e bem-estar dos participantes, e aos demais acadêmicos e profissionais 

que participam do projeto.  

 

APOIO 

Fundação de apoio ao desenvolvimento institucional, científico e tecnológico da 

universidade estadual de ponta grossa–FAUEPG 
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