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AEREO© & YOGA AÉREO©
(http://aero-pilates.es)
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Cursos AeroPilates: Artigo com Professores
Juliana e Renata em São Paulo

(http://4.bp.blogspot.com/-2SgID38iCIk/VgVqD7iAJII/AAAAAAAAPGw/m07pV7e_olo/s1600/artigo%2Baeropilates%2Bbr
Artigo Método AeroPilates® de Rafael Martinez (http://facebook.com/yogaaereo), método no Brasil e
Portugal: Com os nossos estudantes internacionais certificação AeroPilates Juliana e Renata no blog

(HTTP://KILORIAS.BAND.UOL.COM.BR
AeroPilates® e AeroYoga® são marcas comerciais no Brasil e Portugal“O aeropilates é uma modalidade
desenvolvida por Rafael Martinez (http://facebook.com/yogaaereo), que utiliza o colúmpio
em suspensão como recurso para reabilitar o corpo e melhorar a qualidade de vida. É
um método que traz influências e princípios de diversas técnicas, entre elas, o Pilates
Clássico, o Yoga e a Dança Contemporânea. O método se divide em 3 variantes:o Aeroyoga (variante holística), o
Aeropilates (variante técnica) e o Aerofitness (variante aeróbica).“…Leia este artigo abaixo.
Formaçao Professores AeroPilates® e AeroYoga® Internacionais informaçao:
MAIL aeroyoga@aeroyoga.info

WHATSAPP +34 680 905 699
www.aeropilates.net (http://www.aeropilates.net/)
FACEBOOK WWW.FACEBOOK.COM/PILATESAEREO (HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/PILATESAEREO)

FOTOS NO STUDIO LA POSTURE- SAO PAULO (RENATALURI@GMAIL.COM )

(http://4.bp.blogspot.com/-zchMk0D0-

Xo/VgVqF0MUX6I/AAAAAAAAPGU/ivaSLEhjx9c/s1600/artigo%2Baeropilates%2Bbrasil%2Bportugal%2B9%2Bok%2B.j

AEROPILATES: MELHORA A POSTURA, CIRCULAÇÃO E FORTALECE OS MÚSCULOS
NA CATEGORIA: DR. PEDRO SASAKI (HTTP://KILORIAS.BAND.UOL.COM.BR/CATEGORY/ESPECIALISTAS/DR-PEDRO-SASAKI/) ARTIGO ORIGINAL
AQUI (HTTP://KILORIAS.BAND.UOL.COM.BR/AEROPILATES-MELHORA-A-POSTURA-CIRCULACAO-E-FORTALECE-OS-MUSCULOS/)
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O pilates já é um método reconhecido por seus inúmeros benefícios, tanto para
as pessoas que querem manter uma atividade física quanto para aquelas que
buscam reabilitação e prevenção de lesões.
Mas a modalidade do momento é a sua variação, o AEROPILATES! Certamente você já ouviu falar
em Aeropilates ou Pilates Aéreo ou até já viu em alguma foto um famoso suspenso em fitas coloridas
de tecido.
Pois bem, o tecido é conhecido pelos praticantes como colúmpio e nele são realizados os exercícios
de pilates e as posturas de yoga.

Mas afinal o que é Aeropilates?

(http://3.bp.blogspot.com/-

lzSFtX2ccFo/VgVqD1pdafI/AAAAAAAAPF0/CkFhzSZDOUc/s1600/artigo%2Baeropilates%2Bbrasil%2Bp
aeropilates é uma modalidade desenvolvida por Rafael Martinez,
que utiliza o colúmpio em suspensão como recurso para reabilitar
o corpo e melhorar a qualidade de vida. É um método que traz
influências e princípios de diversas técnicas, entre elas, o Pilates
Clássico, o Yoga e a Dança Contemporânea. O método se divide
em 3 variantes: o Aeroyoga (variante holística), o Aeropilates
(variante técnica) e o Aerofitness (variante aeróbica).

E quem pode realizar?
Assim como o pilates clássico, o aeropilates é um método que pode ser
realizado por crianças e idosos. Mas é preciso que seja supervisionado
com um profissional certificado para que os exercícios se adequem
aos objetivos específicos e às limitações de cada aluno. Existem c
ontraindicações relativas que devem ser consideradas em relação
às posturas invertidas, mas cabe ao profissional realizar variações
e adequações para que se elimine qualquer risco.
Como é um método em suspensão ele traz ao pilates uma aula mais lúdica e desafiadora.

(http://3.bp.blogspot.com/-04KxQIOjxxo/VgVqFBSpbPI/AAAAAAAAPGI/LrBNG2IwIWA/s1600/artigo%2
“Quando comecei a fazer o aeropilates eu não acreditava

que seria capaz de realizar os exercícios! Quando dei meu primeiro giro,

me encantei!!!” Ivanize Rocha, maquiadora, 62 anos.
“Foi desafiador. Pratico diariamente diversas modalidades,

mas o Aeropilates® trabalha muito a coordenação. Além de exigir

a força, resistência e equilíbrio” Tarsis Humphreys, lutador de jiu jitsu, 31 anos.
“É divertido e nem parece que estou fazendo exercício. A aula passa s uper rápido!!!” Eliana
Yamashita, secretária executiva, 27 anos.
Alguns cuidados precisam ser considerados, como uma boa avaliação física
e anamnese que precisam ser realizados antes de se iniciar a prática.
“O aeropilates agrega a aula de pilates como um recurso a mais para nós,
fisioterapeutas. É importante desenvolver os exercícios com os pacientes
com um objetivo traçado.
O recrutamento motor e a consciência corporal
exigida no aeropilates é maior devido à instabilidade e o uso do peso corporal”
Dra. Juliana Satake, fisioterapeuta pela Unifesp e certificada em Aeropilates®
em Madrid, Espanha.

Quais os benefícios da prática?
Os benefícios do aeropilates são:
Melhora da postura. Devido às constantes correções posturais do fisioterapeuta ou
educador físico durante o exercício.
Melhora do equilíbrio e consciência corporal. A instabilidade do colúmpio e os
exercícios em suspensão estimulam a propriocepção (equilíbrio e consciência corporal).
Alongamento e fortalecimento muscular. Os exercícios são realizados em uma
amplitude de movimento que estimula a flexibilidade, enquanto a gravidade e
o peso do corpo são as cargas que se impõem durante os exercícios.
Melhora a circulação sanguínea. Algumas posturas geram compressão ou são
posturas invertidas (de cabeça para baixo) o que estimula o retorno venoso.
Melhora da auto-estima e concentração. Os exercícios são lúdicos, desafiadores
e trabalham a mente e o corpo para a manutenção das posturas.

Onde praticar?
No Brasil são poucas as escolas onde se encontram profissionais com
a certificação internacional. Por isso, procure sempre por profissionais
certificados e especializados para que você realize a prática com segurança.
Colaborou com este texto:

1. Renata Luri Toma, fisioterapeuta graduada pela UNIFESP, Mestre e Doutoranda em Ciências da Saúde pela
UNIFESP, Certificada em AeroPilates©® e AeroYoga©® pela AeroYoga Institute (Madri, Espanha).
2. Juliana Tamy Satake, fisioterapeuta graduada pela UNIFESP, Especialista em Saúde da Mulher pela UNICAMP,
Certificada em AeroPilates©® e AeroYoga©® pela AeroYoga Institute (Madri, Espanha).
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AeroPilates® Acreditación Internacional España Junio, en Madrid, Barcelona ó Valencia (http://aeropilates.es/aeropilates-acreditacion-internacional-espana-junio-en-madrid-barcelona-o-valencia/)
Regresa a Bogotá por Cuarto Año Consecutivo la Formación Colombiana Profesores AeroPilates® y
AeroYoga®
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aeropilates-y-aeroyoga-aero-yoga-pilates-cursos-clases-talleres-workshop-stage-teacher-training-trapeciocolumpio-hamaca-hammoc-hama/)
Descubre Nueva Entrevista para Profesionales 2017, con Rafael Martinez, Creador AeroPilates® y AeroYoga®
(http://aero-pilates.es/descubre-nueva-entrevista-para-profesionales-2017-con-rafael-martinez-creadoraeropilates-y-aeroyoga/)
Formación O cial AeroPilates® para el Público de Galicia: Vigo, Coruña, Santiago, Pontevedra, lugo…
(http://aero-pilates.es/formacion-o cial-aeropilates-galicia-vigo-coruna-santiago-pontevedra-lugo/)
Cursos Pilates Aéreo: Oferta de -50% en Formación Profesores AeroPIlates® O cial Castellon Febrero 2017!
(http://aero-pilates.es/cursos-pilates-aereo-oferta-de-50-en-formacion-profesores-aeropilates-o cialcastellon-febrero-2017/)
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Aero Yoga Institute
@aeroyoga
Formación AeroYoga® & AeroPilates® Online, Oferta Diciembre 2017 para Cursos Enero
2018 -… instagram.com/p/BcXIxV6DhU8/
4h
Aero Yoga Institute
@aeroyoga
Canarias en Directo! Segundo día de curso, Hoy estamos estudiando posturas de
AeroYoga® y… instagram.com/p/BcR74Y7D4WO/
4 dic. 2017
Aero Yoga Institute
@aeroyoga
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Aeroyoga® Institute Primer Centro Internacional Especializado en Yoga Aéreo - (Aerial Yoga) admitido an la IAYT (INTERNATIONAL ASSOCIATION
OF YOGA THERAPIST) NUM REG. 25254558" AeroYoga® Institute es la Sede de ANPAP Asociación Nacional de Pilates Aereo© AeroPilates®. La
Primera Formación Internacional de profesores con Rafael Martínez, creador del método desde la pasada década y precursor del Pilates Aéreo en
España y Europa. Rafael Martínez ha formado a los primeros porfesores de Yoga Aéreo© Pilates Aéreo© y Fitness Aéreo© en España y Europa.
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