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SER OU NÃO SER ‘PILATES’ 
 

A. Leia o texto e responda às questões que se seguem. 
 

Na água, com toalha, no chão ou em cima da bola, há 
mil e uma maneiras de praticar a modalidade. Nem todas 
respeitarão o método criado pelo alemão que lhe deu o 
nome. – por Sara Sá 
 

s máquinas lembram instrumentos de tortura e as poses estão à 

margem da força da gravidade. No estúdio de Filipa Mayer, 43 

anos, ex-bailarina e professora de Pilates, há quatro pessoas a treinar, sob o olhar cuidadoso 

de uma instrutora. Uma única palavra é suficiente para descrever o ambiente na sala: suavidade. Não 

há esgares de dor ou suores em bica. O que não quer dizer que o corpo não esteja a ser exercitado, 

ponto por ponto. “Trabalhamos os músculos da região central do corpo, o que melhora a postura, a 

flexibilidade, a força e a resistência. O exercício cria maior consciência corporal, alivia a tensão e o 

stresse”, esclarece Ana Luís Martins, 45 anos, formadora de Pilates. Qualquer semelhança com a 

modalidade-sensação nos mais badalados ginásios da cosmopolita cidade de São Paulo, no Brasil, será 

mera coincidência. A Xtend barre é o último grito, no país do culto do corpo perfeito. Apresentada como 

uma mistura de Pilates com ballet, a modalidade atrai, sobretudo, mulheres que procuram a flexibilidade 

prometida pelo formato original e o treino cardiovascular oferecido pela tradicional aeróbica. “Isso é tudo 

menos Pilates”, contesta Filipa Mayer, precursora da modalidade em Portugal, já lá vão 15 anos. “É um 

aproveitamento do bom nome do método, que ganhou adeptos entre médicos, fisioterapeutas, 

bailarinos e desportistas de alta competição. Para se obterem os benefícios do Pilates, é preciso 

frequentar aulas da modalidade”, afirma. “As verdadeiras pós-graduações em Pilates têm a duração de 

um ano, ou seja, 600 horas mínimas de formação. Este Xtrend barre exige 18!”, indigna-se a instrutora 

Patrícia Abreu. 

O Xtend barre ainda não chegou a Portugal, mas será uma questão de tempo. Não faltam por cá 

variações da modalidade. Por norma, as designações incluem uma palavra em inglês seguida do nome 

do alemão que criou o método, no início do século XX. Na água, com toalha, puro, verdadeiro… 

 

Da velhinha ao desportista 

Para separar o trigo do joio, Filipa e Ana acabaram de fundar a Pilates Alliance Portugal. A associação 

integra diretores de escolas de formação, formadores e instrutores, de diferentes “linhas” de trabalho. 

Os objetivos são claros: divulgar o método, preservar a sua qualidade e contribuir para o 

enquadramento da profissão. Trabalhar o corpo como um todo, adaptar os exercícios á condição física 

de cada um, prevenir as lesões e manobrar a respiração são alguns dos mandamentos deixados por 

Joseph Pilates. Por isso o seu método é procurado por atletas ou bailarinos; pessoas a recuperar de 

situações patológicas – problemas músculo-esqueléticos -, ou mulheres no período pós-parto. Mas 

também por quem busca o equilíbrio, mental e corporal. 
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“A concentração exigida durante a prática do Pilates obriga a esquecer tudo o resto”, explica Filipa 

Mayer. Não se deixe, pois, enganar. Antes de entrar num estúdio certifique-se de que o seu instrutor 

sabe do que fala e apresenta as devidas credenciais. E só depois inspire e expire. 

 

ALERTA: Gato por lebre 

Uma verdadeira aula de Pilates deve ter as seguintes características: 
 

Personalização 

Adaptar os exercícios às características de cada pessoa – o que é suposto acontecer mesmo nas aulas 

de grupo. 
 

Conforto 

Os exercícios não devem provocar dor. 
 

Tranquilidade 

O ambiente na sala deve ser calmo. 
 

Funcionalidade 

O treino prepara para as tarefas do dia-a-dia – como carregar pesos ou estar sentado à secretária. 
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1. Qual o objetivo do Pilates? 
2. Em que consiste a Xtend barre? 
3. Que adeptos tem o Pilates? 
4. Que duração têm as pós-graduações de Pilates? E as de Xtend barre? 
5. O que é a Pilates Alliance Portugal? 
6. Quais os seus objetivos? 
7. Indique alguns dos mandamentos de Joseph Pilates. 

 

 

B. Indique o significado das palavras e expressões, TENDO EM CONTA O 
CONTEXTO EM QUE OCORREM. 

a) Esgares 
b) Badalados 
c) Último grito 
d) Separar o trigo do joio 
e) Manobrar 
f) Credenciais 

 

 

C. EXPRESSÃO ORAL 
Já praticou Pilates, ou algum outro tipo de exercício físico para aliviar a tensão e o stresse? 
Descreva a sua experiência. 


