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Quem não conhece alguém que fale do Crossfit cheio de orgulho e 

empolgação, que atire a primeira pedra. A modalidade vem crescendo e 

ganhando cada vez mais reconhecimento e fãs por onde passa, no Brasil o 

esporte é cada vez mais procurado, e quem pratica costuma dizer que o 

Crossfit é um estilo de vida. 

 

Fugindo da monotonia dos exercícios convencionais, o treino é dinâmico e 

extremamente intenso, fator que contribui para atrair aqueles que buscam 

superar os seus limites. 

 

Queremos que você conheça um pouco mais dessa modalidade que ganhou 

grande espaço no Brasil nos últimos anos. Entenda como funciona o treino, 

os seus principais benefícios e até quais são os exercícios mais praticados, 

quem sabe você também não se apaixona pelo Crossfit!  

CROSSFIT: CONHEÇA, APRENDA E PRATIQUE. 
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O QUE É CROSSFIT E ONDE SURGIU? 

  

O Crossfit é uma modalidade esportiva criada em meados dos anos 90 nos 

Estados Unidos por Greg Glassman, ele estava insatisfeito com os métodos 

tradicionais de treinamentos físicos e elaborou um treino com o objetivo de 

desenvolver o condicionamento do corpo sem focar em músculos ou 

regiões específicas, mas que tivesse como base movimentos funcionais e 

extremamente intensos.  

 

O modelo de treinamento se mostrou tão eficaz que disseminou entre os 

batalhões e exércitos nos Estados Unidos, trazendo resultados positivos e 

uma melhora significativa no condicionamento físico e na força dos 

praticantes, inclusive o método é utilizado até hoje. 

 

Houve um crescimento expressivo  

da modalidade, e atualmente está 

presente em mais de 100 países. O 

Crossfit é uma marca registrada, 

sendo assim os boxes (nome dado 

aos locais de treino) devem ser 

autorizados e os treinadores 

certificados por cursos oficiais.  
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A EFICIÊNCIA DO CROSSFIT 

 

No Crossfit são trabalhados força e condicionamento físico em treinos 

diferentes todos os dias, tornando mais dinâmico para quem pratica. Com 

movimentos complexos e intensos as articulações e os músculos são 

exercitados ao mesmo tempo através de levantamento de peso, exercícios 

com aparelhos, corrida e calistemia (exercícios com o peso do corpo). 

 

A metodologia de treinamento do Crossfit, com base no desenvolvimento 

do condicionamento físico, possui três pilares principais, que são trabalhos 

nos treinos: 

 

 MOVIMENTOS FUNCIONAIS – são os movimentos padrões dos seres 

humanos, como correr, caminhar, levantar, agachar, puxar e empurrar. 

 

 CONSTANTEMENTE VARIADOS – são realizados treinos diferentes 

diariamente, trabalhando variados tipos de capacidades de maneira 

equilibrada. 

 

 ALTA INTENSIDADE – são treinamentos de curta duração e alta 

intensidade, onde se tem os melhores resultados. O objetivo é 

trabalhar alta intensidade dentro da capacidade de cada pessoa, 

fazendo com que isso evolua a cada treinamento. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

O Crossfit busca desenvolver algumas capacidades como:  

 

 força 

 flexibilidade 

 resistência muscular 

 resistência cardiorrespiratória 

 equilíbrio 

 precisão 

 potência 

 velocidade 

 

Além de também trabalhar a habilidade de se esforçar além do que você 

havia pensado ser possível.  

 

A prática traz muito conhecimento técnico, onde as pessoas podem 

desenvolver suas capacidades dentro do treinamento físico, assim como a 

musculação, o Crossfit também é um exercício resistido com peso, porém 

utiliza de elementos funcionais e naturais contidos no DNA humano. 
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QUEM PODE PRATICAR CROSSFIT? 

 

Qualquer tipo de pessoa pode praticar Crossfit, os treinos são adaptados de 

acordo com as características de cada um, como por exemplo, pessoas 

acima do peso, com problemas na coluna, pós-cirúrgicos e sedentários. Essas 

adaptações são feitas com base na capacidade e situação física de cada 

praticante, lembrando-se da importância de ter um aval médico liberando 

para o exercício.  

 

Os movimentos do Crossfit podem ser inclusive praticados por crianças a 

partir de quatro anos, onde é introduzido o aprendizado técnico, as crianças 

vão desenvolver toda mecânica com relação a levantamento de peso, usar 

saltos, rastejar, fazer flexões, abdominais e fortalecimento com peso 

corporal, para depois começar a utilizar a carga nos exercícios. Da mesma 

forma que o Crossfit pode ser iniciado bem cedo não tem definido idade 

máxima, mas é sempre importante lembrar-se de respeitar as características 

e limitações de cada um. 

 

E por mais que os praticantes de Crossfit sejam pessoas com 

condicionamento físico diferenciado, a modalidade também é praticada por 

diversos tipos de pessoas, os crossfiteiros (nome dado aos praticantes de 

Crossfit) costumam dizer que esse tipo de treino é um estilo de vida e criam 

um senso de comunidade entre as pessoas que praticam. 

 

O objetivo principal é desenvolver saúde, oferecendo qualidade de vida, 

capacidade e disposição pra você lidar com as situações do dia-a-dia, como 

brincar com seus filhos, subir uma escada e carregar sacolas de 

supermercado. 
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COMO 
FUNCIONA O 
TREINO? 
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COMO FUNCIONA O TREINO DE CROSSFIT 
 

O Crossfit é baseado em movimentos extremamente intensos que 

combinam exercícios diferentes em uma aula super desafiadora e dinâmica. 

Os treinos são divididos em três etapas: 

 

AQUECIMENTO – A primeira etapa como em qualquer tipo de exercício é de 

extrema importância, aquecer o corpo a fim de prepará-lo para a aula, 

reduzindo os riscos de lesões.  

 

TÉCNICA – Na segunda etapa é onde são demonstradas ou aperfeiçoadas as 

técnicas e os exercícios que serão praticados em seguida. 

 

WOD – É um dos momentos mais esperados do treino, veremos a seguir. 
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O QUE É WOD? 

   

O termo WOD vem do inglês Workout of the Day que significa treino do dia. 

Diferente dos treinos comuns das academias, o WOD inclui um número 

altíssimo de repetições, com um tempo curto de execução e pouco intervalo 

de descanso entre um exercício e outro. Existem três principais estilos de 

WOD: 

 

AMRAP que significa “As Many Rounds As Possible” – na prática o objetivo é 

fazer o maior número possível de repetições, até não aguentar mais. 

EMOM que significa “Every Minute One Moviment” – intercala exercícios 

diferentes e faz cada um deles por um minuto, podendo variar o tempo de 

descanso. Exemplo: 45 minutos de treino e 15 minutos de descanso. 

FOR TIME – que significa ter uma quantidade fixa de repetições e tentar 

baixar o seu tempo cada vez mais. 

 

É muito comum que o resultado do seu WOD seja você deitado no chão 

completamente suado com seus músculos fatigados e exausto. Por mais 

incrível que pareça é exatamente essa a sensação que os praticantes de 

Crossfit tanto gostam a felicidade que vem com o cansaço. 
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QUAIS OS PRINCIPAIS EXERCÍCIOS UTILIZADOS? 

 

O domínio dos movimentos com certeza vem com a prática, já que alguns 

são bem complexos e precisam de muito treino. Vamos ver quais são os 

exercícios mais comuns entre os praticantes de Crossfit: 

 

AIR SQUAT – é o exercício básico de agachamento, essencial para 

compreender a postura correta do corpo antes de partir para outros 

movimentos com carga mais elevada. 

 

PULL UP – é realizado na barra, exige muita força nos braços e nos ombros, 

mas para isso são utilizadas algumas adaptações, como o uso de elásticos. 

Pode ser feito na força (strict), com o balanço do corpo (kipping) ou com 

movimentos contínuos (butterfly). 

 

PUSH UP – mais conhecido como flexão de braço, um exercício de força que 

pode ajudar em outros movimentos, também auxilia no fortalecimento dos 

braços, ombros e peitoral. 

 

 DEADLIFT – é um dos exercícios básicos 

de levantamento de peso, um dos seus 

maiores benefícios é fortalecimento dos 

músculos profundos da região 

abdominal, lombar e pélvica, muito 

exigidas em outros movimentos do 

Crossfit. 
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PRESS – consiste em levar a barra dos ombros para cima da cabeça com os 

braços estendidos. Esse exercício é importante para realizar outras variações 

de movimentos. 

 

WALL BALL – é um exercício excelente para a melhora do condicionamento 

físico e da resistência cardiorrespiratória, colabora para o fortalecimento das 

pernas, braços e tronco. 

 

KETTLEBELL SWING – é uma mistura de força e condicionamento físico, 

exige o movimento de todo o corpo, colaborando para o aumento da 

capacidade física e cardiorrespiratória.  

 

BURPEE – é um movimento do corpo da posição horizontal para a vertical, 

muito benéfico para o aumento da resistência cardiorrespiratória devido à 

rápida velocidade e à grande quantidade de repetições. 

  

 

 
Os treinos do Crossfit são diferentes todos os dias 

e sempre adaptado para que pessoas com 

diferentes níveis de preparação física possam 

fazer os exercícios. 

 

 Quem pratica a modalidade há mais tempo 

possui maior condicionamento, mas os iniciantes 

também conseguem acompanhar as aulas com 

certa facilidade, progredindo à medida que o 

corpo evolui aos estímulos. 
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BENEFÍCIOS  
E CUIDADOS 
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É normal querer ser melhor, mais rápido, mais forte e mais magro, e o 

Crossfit pode te ajudar com tudo isso. Mas se você nunca praticou essa 

modalidade antes não pense que vai sair levantando uma barra de 300 quilos 

na primeira semana, existe uma progressão que deve ser respeitada, como 

em qualquer atividade física. Então comece aos poucos e não se compare as 

outras pessoas que já estão acostumadas com esse tipo de treino. 

 

Quando se busca o Crossfit a fim de melhorar a qualidade de vida, os riscos 

de adquirir lesões são bem baixos, trabalhando com progressões e boas 

técnicas, com as cargas adequadas a cada indivíduo, e crescimento 

progressivo dos estímulos dificilmente se torna perigoso.  

 

O corpo vai ganhando base e estrutura muscular protegendo as articulações 

e musculaturas, você vai se desenvolvendo e a modalidade acaba se 

tornando como qualquer outra que você trabalha para qualidade de vida, 

saúde e bem estar. 



OS PRINCIPAIS 
BENEFÍCIOS DO CROSSFIT 

 Desenvolver o condicionamento físico de  

forma extremamente eficiente 

 Aumento da força física 

 Aumento da flexibilidade corporal 

 Reduz o percentual de gordura corporal 

 Diminui o estresse 

 Previne lesões corporais 

 Promove uma definição muscular 

 Pode ser praticado por qualquer pessoa 
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CUIDADOS E RESTRIÇÕES IMPORTANTES 

  

Treinador e box certificados – procure saber se o local que você escolheu 

para treinar possui as certificações do Crossfit, assim poderá avaliar se os 

treinadores dominam as técnicas dos exercícios, evitando problemas. 

Avaliação médica – passar por uma avaliação médica com um especialista 

antes de iniciar os treinos é fundamental, principalmente para informar ao 

seu treinador caso exista alguma limitação. 

Respeite seus limites – é importante o treinador identificar o limite de cada 

aluno, e até mesmo o próprio aluno saber qual é o seu limite. A 

complexidade dos exercícios deve ser progressiva e gradual, evitando riscos 

à saúde. 

Restrições de saúde – pessoas com doenças graves ou lesões devem evitar 

exercícios de alta intensidade e optar pelos adaptados e com menor 

intensidade. Lembrando que séries mal executadas podem gerar lesões de 

ombro, coluna, quadril e joelhos. 

Periodicidade – para iniciantes são indicados três dias de treino para um de 

descanso, ou cinco dias de treino para dois de descanso. Porém o ideal para 

cada um é identificado através de uma avaliação direcionada pelo seu 

treinador. 

 

A sua saúde é sempre a prioridade, não deixe de forma alguma de fazer 

os movimentos de forma correta, nem deixe seu corpo em segundo 

plano na hora de buscar superação durante o treino. A maior parte das 

lesões do Crossfit vem exatamente pelo fato de o foco estar na 

superação constante do que no que o seu corpo precisa ou pode fazer. 
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É fácil perceber que o Crossfit é um esporte cheio de adrenalina, intensidade 

e dinamismo, e é exatamente isso que faz com que ele se torne atrativo e 

conquiste cada vez mais pessoas. Entender como funciona a modalidade e 

quais são as técnicas utilizadas para o treino são fundamentais, ter uma 

noção básica dos exercícios que serão trabalhados também, já vimos que 

são muitas siglas e nomes em inglês, é bom já ir se familiarizando.  

 

Além de buscar um local de confiança para realizar os treinos, o destaque 

mais importante vai para a sua saúde física, não se esqueça de antes de 

iniciar os treinos de Crossfit fazer uma avaliação médica para entender até 

onde poderão ir os seus limites. 

 

Seja bem-vindo ao mundo dos crossfiteiros e aproveite cada treino, se 

dedique bastante, que os resultados virão acompanhados de muita 

qualidade de vida e bem estar! 



@meucliente 

O MeuCliente é um perfil que foi criado para reunir 

assuntos relacionados ao mundo do Crossfit, onde 

são compartilhadas dicas de mobilidade, motivação 

e cuidados com o corpo e com a saúde. 

Para acompanhar o MeuCliente , clique aqui. 
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