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CONTRIBUIÇÃO DO PILATES PARA OS ASPECTOS MOTORES DE 

IDOSAS 

 

RESUMO 

O objetivo deste estudo é analisar as contribuições de um programa de 

exercício físico baseado no Pilates para os aspectos motores de idosas. 

Contou com a participação de 8 idosas, com idade entre 60 e 65 anos, 

residentes na Casa de Repouso Rosana, localizado na cidade de Poá – SP. O 

programa de intervenção teve 24 aulas com frequência de duas vezes por 

semana e duração de 50 minutos cada aula. Os resultados do pré – teste 

indica que os testes de motricidade global e equilíbrio foram os únicos cujos 

sujeitos foram classificados abaixo da média, apresentando problemas na 

aptidão motora. 
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos foi notável o rápido crescimento da população idosa no 

Brasil (FIEDLER, 2008). Maciel (2005) discute que o aumento da perspectiva 

de vida traz benefícios como o convívio com familiares e aproveitamento do 

momento da vida como aposentado, sem a necessidade de trabalhar. Contudo, 

o autor discute também os malefícios que o ser humano terá que encarar com 

a possibilidade de viver mais tempo. 

 Ruwer (2005), afirma que o desequilíbrio é um dos principais fatores 

que também podem restringir a vida do idoso. Mais da metade dos casos, o 

desequilíbrio tem início entre os 65 e os 75 anos e cerca de 30% dos idosos 

exibem os sintomas nesta idade. Os maiores perigos desse desequilíbrio são 

as quedas sendo seguidas por fraturas, deixando os idosos acamados por dias 

ou meses também sendo responsáveis por 70% das mortes acidentais em 

pessoas com mais de 75 anos. 

O desgaste dos aspectos  físicos como força muscular, equilíbrio e 

flexibilidade, leva o idoso a uma restrição física que acarretará a não 

independência do mesmo. Dessa forma, o desenvolvimento do 

desenvolvimento motor e da aptidão motora torna-se muito importante para os 



idosos, tanto para a aptidão física relacionada a saúde como para as atividades 

da vida diária. Se o idoso preservar sua aptidão motora, preservará também 

sua autonomia funcional melhorando sua qualidade de vida (NETO, et al, 

2006). 

Podemos indicar o método Pilates como alternativa para ganhos na 

melhor qualidade de vida, pois o método trabalha com exercícios físicos 

realizados em conjunto com a respiração onde a principal característica é o 

trabalho resistido e o alongamento dinâmico (RODRIGUES, 2010). 

De acordo com Siler (2008), o método é uma técnica que trabalha 

intensamente a musculatura abdominal enquanto fortalece e alonga as outras 

partes do corpo buscando o equilíbrio de corpo, mente e espírito. Possui a 

função de melhorar o funcionamento do corpo através dos movimentos 

aplicados de forma que sigam seus princípios básicos, que são eles: força, 

controle respiração, concentração, precisão e fluidez de movimento. 

Diante disso, esse estudo busca verificar os benefícios que o Pilates 

pode proporcionar para os aspectos motores de idosas.  

 

MÉTODO 

Foram participantes desse estudo 8 idosos de ambos os gêneros, com 

idade entre 60 e 65 anos residente da Casa de Repouso Rosana situado na 

cidade de Poá/São Paulo. 

Durante a intervenção, foram aplicadas exercícios físicos baseados no 

método Pilates, onde os idosos se submeteram a  24 aulas com frequência de 

duas vezes por semana e duração de 50 minutos cada aula. 

Para avaliação dos aspectos motores foi utilizado como instrumento de 

mensuração a Escala Motora para a Terceira Idade – EMTI2 desenvolvido por 

Rosa Neto (2009), as áreas avaliadas foram equilíbrio, motricidade fina, 

esquema corporal, motricidade global, organização temporal e organização 

espacial.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados do pré – teste indica que os testes de motricidade global e 

equilíbrio foram os únicos cujos sujeitos foram classificados abaixo da média, 



apresentando problemas na aptidão motora. O teste de motricidade fina foi o 

teste melhor classificado. 

 

Tabela 1: Média e desvio padrão dos níveis de aptidão física alcançados pelos idosos 
nos testes. Classificação da Aptidão motora geral de cada teste. 

TESTES MÉDIA 
DESVIO 
PADRÃO 

APTIDÃO MOTORA 
GERAL 

MOTRICIDADE FINA 9,87 2,23 NORMAL ALTO 

MOTRICIDADE GLOBAL 4,62 2,55 MUITO INFERIOR 

EQUILÍBRIO 7,12 3 NORMAL BAIXO 

ESQUEMA CORPORAL 8,25 3,19 NORMAL MÉDIO 

ORIENTAÇÃO ESPACIAL 9,12 1,72 NORMAL MÉDIO 

ORIENTAÇÃO TEMPORAL 7,5 3,29 NORMAL MÉDIO 
●Nota: Sete categorias de aptidão motora são previstas pelo autor do teste EMTI2 (ROSA 
NETO, 2009) estruturado a partir dos dados brutos: Muito inferior, Inferior, Normal baixo, 
Normal Médio, Normal alto, Superior e Muito Superior. 
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