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DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
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______________ 

Curso: Graduação em Educação Física, licenciatura e bacharelado. 

 

 

P R O G R A MA  DE  EN S I N O 

 

Código: DEF 5901 

Disciplina: Método Pilates solo I 

Carga Horária: 04 h/a semanais - 72 h/semestrais  

Pré-requisitos: Sem pré-requisito 

 

1 EMENTA- A busca da Consciência corporal. O conhecimento do corpo articulado ao 

processo social e histórico. Sentimentos e expressões humanas, estresse e equilíbrio. 

Técnicas de exercitação corporal e relaxação. 

 

2 OBJETIVO GERAL O aluno (a) deverá ser capaz de utilizar, em situações práticas, os 

conhecimentos trabalhados como recurso e conhecimento sobre seu corpo. Ter noção de 

prevenção e recuperação do desgaste diário da vida habitual no trabalho ou fora dele. 

Promover, com essa prática, uma maior qualidade nas expressões corporais, maior 

equilíbrio funcional e bem estar. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.1 Ampliar a consciência corporal por meio de exercícios com e sem movimento;  

3.2 Aprender fundamentos relacionados à postura/equilíbrio corporal;  

3.3 Experimentar conscientemente a expressão corporal;  

3.4 Posicionar-se em relação às questões estéticas relacionadas ao corpo;  

3.5 Aprender técnicas do método Pilates na execução dos exercícios corporais; 

3.6 Obter clareza sobre alguns pressupostos teórico-metodológicos sobre Pilates como uma  

proposta de exercícios bem atual; 

3.7 Problematizar e conhecer mais o Método Pilates por meio da elaboração de trabalhos 

de pesquisa. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

4.1 Unidade I - Contextualização do corpo (ser humano) como síntese histórica na 

sociedade capitalista. Conhecer o corpo em relação à postura/equilíbrio, consciência 

corporal, sensibilização das tensões, expressões corporais. Corpo que faz história e também 

brinca. O método Pilates e o campo da educação física, problemas e soluções. O exercício 

e a postura. Respiração. Técnicas variadas de exercícios. Estresse e bem estar, relaxação. 

 

4.2 Unidade II - Controle e busca do vigor orgânico (estados físico–emocionais = tensão 

relaxação); Respiração (autoconhecimento).Aprender a observar questões sobre a 

padronização, diferenças e descobertas de seu próprio corpo - unidade corpo e mente. 

Atenções com o corpo e a questão da moda em relação às necessidades reais e as definidas 
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pelo consumo (herança genética x herança cultural). A contradição das fragmentações 

sociais no campo do exercício físico e a busca da unidade do ser humano. 

 

4.3 Unidade III – Pesquisas e a problematização dos estudos e práticas do Método Pilates. 

A necessidade de pesquisas sobre a realidade do Método Pilates no Brasil e a educação 

física; Pesquisando o Método Pilates na perspectiva da totalidade, relações e contradições. 

 

5 Metodologia: Aulas dialogadas com as práticas dos exercícios de Pilates solo.  

 

6 Avaliação: Aprender a realizar a sequencia de exercícios de Pilates solo conforme 

sistematização apresentada por mim, nas aulas; presença nas aulas com a devida 

participação e a elaboração de um trabalho final de pesquisa sobre assunto escolhido no 

início do semestre. O assunto deverá ter relação com a delimitação apresentada nesse plano 

de ensino. Cada componente desses equivalerá a um terço da média de dez (33,33 %). No 

total, as avaliações formarão no mínimo, a média seis, para aprovação. Se alguém, por 

exemplo, não se dispor a escrever o trabalho poderá ser aprovado, mas, no máximo, com 

seis, no caso de ter alcançado o máximo nos dois outros itens da avaliação.  
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