


“Seu corpo é seu maior bem, 
ele guarda e reflete sua alma. 

Cuide dele como se fosse 
uma pedra preciosa 

e nós o lapidaremos.”



Fisioterapeuta, formado por Dorothee Wandewalle na Metropolitan 
Pilates, em Seattle - EUA, já ministrou diversos congressos, 
conferências e workshops pelo Brasil. 

Rafael Fiorini é um dos atuais grandes nomes do Pilates Tradicional 
brasileiro, também influenciador internacional, e propagador do 
Método na sua forma mais pura, sendo inclusive um apaixonado 
estudioso do Método e da vida de Joseph Pilates, incluindo a forma 
com o próprio criador executava seu Método para si, apresentado no 
Workshop Universal Reformer de Joseph Pilates, em 3 edições de 
sucesso realizadas na VO2 Pilates Clássico, em 2021 / 2022.

A agenda de Rafael Fiorini abriga sua tradicional, eventual e extensa 
Certificação, mas também os muito cobiçados SEMINÁRIOS, que 
introduzem ao participante todos os exercícios do repertório de forma 
objetiva e prática, quando comparada à Certificação – e com uma 
marca registrada: a paixão pelo método e magia do olhar, hands-on e 
comando de voz ÚNICOS de Fiorini. 

Os Seminários de Rafael Fiorini já transformaram a trajetória 
profissional de incontáveis instrutores. E é com muito orgulho que 
anunciamos o ciclo de Seminários 2022 de Rafael Fiorini na VO2 
Pilates Clássico – São Paulo – Pinheiros!

Sobre o Mestre



A VO2 Pilates Clássico, Estúdio e Escola segue a abordagem 
tradicional de educação de professores.

CLIQUE E ACESSE 
NOSSO LINKTREE!

https://www.google.com/maps/@-23.5577922,-46.6807657,3a,75y,57.24h,91.42t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPiAF3rGeD7U3T-iFQjaz09_rxNl9r5zCSVGuY4!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPiAF3rGeD7U3T-iFQjaz09_rxNl9r5zCSVGuY4%3Dw365-h260-k-no-pi-0-ya220-ro0-fo100!7i5472!8i2736
https://linktr.ee/pilatesclassicovo2.cursos


Módulo Básico:
16 a 18 de Setembro de 2022 

Módulo Intermediário:
20 a 23 de Outubro de 2022 

Módulo Avançado:
10 a 13 de Novembro de 2022

Turma completa: 
20 vagas apenas



SEMINÁRIO BÁSICO 
DE PILATES TRADICIONAL 2022
Rafael Fiorini e VO2 Pilates Clássico

Junte-se a Rafael Fiorini para o Seminário Básico de
Técnicas de Pilates Tradicional. O objetivo desse encontro
é aprimorar técnicas nos equipamentos de Pilates.

Data: 16,17 e 18 de Setembro de 2022
Mais informações: Robson Ferri pelo (11) 98238-4207

Este seminário consiste na 
apresentação do método e de 
todos os princípios e 
fundamentos imprescindíveis 
para conhecer a metodologia 
de Joseph Pilates e toda a 
teoria e prática.

Todo o repertório básico será 
visto e 100% praticado.
Equipamentos e acessórios a 
serem estudados:

Aparelhos
▪ Reformer
▪ Eletric Chair
▪ Wunda Chair
▪ Arm Chair 
▪ Cadillac
▪ Ladder Barrel
▪ Wall Unit
▪ Pré Pilates
▪ Mat Pilates
▪ The Wall

Acessórios: 
▪ Foot Corrector
▪ Toe Exerciser
▪ Bean Bag
▪ Arm Weight
▪ Breath-a-ciser
▪ Magic Circle



SEMINÁRIO INTERMEDIÁRIO 
DE PILATES TRADICIONAL 2022
Rafael Fiorini e VO2 Pilates Clássico

Junte-se a Rafael nestes 4 dias de seminário intermediário de Pilates 
tradicional. Desenvolva a sua capacidade de realizar exercícios a fim 
de melhorar a sua saúde e de seus alunos.

Data: 20, 21, 22 e 23 de Outubro de 2022
Mais informações: Robson Ferri pelo (11) 98238-4207

▪ Este é um seminário interativo projetado para os 
participantes a engajar ativamente

▪ Obter melhor ensino em utilizar as mãos corretamente 
em seus alunos (“hands-on”) na totalidade da aplicação 
dos exercícios, através de modificações e execuções.

▪ Didática, pistas, comunicação e dicas: a importância do 
COMANDO corretamente em seus alunos na prática da 
comunicação no método tradicional de Joe Pilates.

▪ *( AULAS PARTICULARES ) são um opcional que 
acontece antes ou depois do seminário.
Este seminário é aberto para instrutores que necessitam 
de uma educação continuada, para alunos e instrutores 
que desejam se aprofundar mais sobre sua prática em 
Pilates tradicional.

▪ O objetivo desse encontro é aprimorar técnicas nos 
equipamentos de Pilates.

Aparelhos
▪ Reformer
▪ Ped Pull
▪ Eletric Chair
▪ Spine Corrector
▪ Wunda Chair
▪ Mat Pilates
▪ Cadillac
▪ Ladder Barrel



SEMINÁRIO AVANÇADO 
DE PILATES TRADICIONAL 2022
Rafael Fiorini e VO2 Pilates Clássico

Este seminário é baseado no trabalho original de Joseph Pilates e 
contêm centenas de exercícios, muitos que não foram vistos, ou 
explorados pela comunidade de Pilates.

Data: 11, 12, 13 e 14 de Novembro de 2022
Mais informações: Robson Ferri pelo (11) 98238-4207

▪ *O objetivo desse poderoso encontro é aumentar o 
conhecimento. Você vai aprender a desenvolver força, 
resistência, e aprender em proporção aquilo que seu 
corpo precisa e também como desafiar seus alunos mais 
atléticos. Esteja preparado para realizar todos os 
exercícios avançados de Pilates dentro de sua 
capacidade e aprenda encontrar os exercícios mais 
adequados para cada tipo de corpo.

▪ *Este seminário apresenta o repertório completo de 
exercícios avançados e reúne todos os princípios e 
conceitos do sistema de Pilates Tradicional.

▪ *(AULAS PARTICULARES) são um opcional que 
acontece antes, durante ou depois do Seminário.

▪ O objetivo desse encontro é aprimorar técnicas nos 
equipamentos de Pilates.

Aparelhos
▪ Reformer
▪ Wunda Chair
▪ Arm Chair
▪ Cadillac
▪ Ladder Barrel
▪ Mat Pilates

Acessórios
▪ Neck Stretcher
▪ Push Up Device
▪ Spine Corrector
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