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PREPARAÇÃO PARA O CURSO

O grande foco do Curso de Certificado Nível 2 da CrossFit é permitir aos participantes tempo para praticar e trabalhar 
suas habilidades de coaching em tempo real. O curso inclui seções intituladas “Exercícios Práticos” e “Ensine de Volta” 
(“Teach Back”), em que os membros da equipe guiam os participantes na instrução de exercícios e providenciam 
feedback sobre a habilidade de instrução de cada um nos movimentos fundamentais do CrossFit.

A melhor preparação para isso é a experiência de coaching. Idealmente, os participantes terão pelo menos 50 horas 
de experiência de coaching antes das aulas presenciais (aproximadamente duas aulas por semana, por seis meses). 
Essa experiência permite a melhor preparação para oferecer instrução na frente dos colegas e receber feedback 
construtivo em tempo real. Os participantes são também incentivados a usar recursos no Guia de Treinamento 
crossFit nível 1. Especificamente, consulte “Apêndice: Guia de Movimentos”, que inclui informações sobre os nove 
movimentos fundamentais, e imprima cópias para este curso. Além disso, estude e pratique o material incluído para 
estar preparado para ensinar seus colegas de forma eficaz. As páginas a seguir também contêm resumos dos nove 
movimentos fundamentais para ajudá-lo na preparação.

Recomendamos que você faça o curso de adaptação on-line, o curso de Planejamento de aulas on-line e 
o curso on-line aponte o erro antes de participar deste curso. Esses cursos on-line ajudarão a aprimorar sua 
habilidade de adaptação para qualquer atleta, montar planos de aula eficazes e identificar erros.
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FOLHA DE RESUMO: AGACHAMENTOS

Fonte(s) do cabeçalho: Variável(is) do texto do cabeçalho: 

Folha de Resumo: Agachamentos

AIR SQUAT (AGACHAMENTO LIVRE)
ENSINO
POSIÇÃO INICIAL

Base na largura dos ombros
Extensão total do quadril e joelhos

EXECUÇÃO
O quadril desce para trás e para baixo
A curvatura lombar é mantida
Joelhos alinhados aos dedos dos pés
O quadril desce abaixo da linha dos joelhos
Calcanhares em contato com o chão
Conclua com a extensão completa do quadril 
e dos joelhos

OBSERVAÇÃO 
PRINCIPAIS PONTOS DE DESEMPENHO 

A curvatura lombar é mantida 
Peso nos calcanhares 
Mova-se a uma profundidade abaixo do 
paralelo 
Inicie com o quadril movendo-se para trás 
Os joelhos seguem em linha com os dedos 
dos pés 

CORREÇÃO 
ERROS COMUNS 

Perda de curvatura lombar na flexão 
Peso nos dedos dos pés, ou 
deslocando-se em direção a eles 
Não descer o suficiente 
Iniciar com os joelhos, de modo que o 
peso fica nas pontas dos pés 
Joelhos entrando para dentro da linha 
dos pés 
Agachamento imaturo 

FRONT SQUAT (AGACHAMENTO FRONTAL)
ENSINO
POSIÇÃO INICIAL
SEMELHANTE AO AIR SQUAT 
(AGACHAMENTO LIVRE), MAIS:

Mãos afastadas um pouco além da largura 
dos ombros
Pegada com dedos soltos ou com a ponta dos 
dedos na barra
Cotovelos altos (braços paralelos ao chão)

EXECUÇÃO
SEMELHANTE AO AIR SQUAT 
(AGACHAMENTO LIVRE), MAIS:

Manter a posição de rack frontal
A barra se move na linha do meio dos pés

OBSERVAÇÃO
PRINCIPAIS PONTOS DE DESEMPENHO
SEMELHANTE AO AIR SQUAT 
(AGACHAMENTO LIVRE), MAIS:

Posição de rack frontal mantida
A barra permanece próxima ao plano frontal

CORREÇÃO
ERROS COMUNS
SEMELHANTE AO AIR SQUAT (AGACHAMENTO 
LIVRE), MAIS:

Posição de rack incorreta (a barra não está 
em contato com o tronco)
Cotovelos caindo durante o agachamento (a 
barra afasta-se do plano frontal)

OVERHEAD SQUAT (AGACHAMENTO COM BARRA ACIMA DA CABEÇA)
ENSINO
POSIÇÃO INICIAL
SEMELHANTE AO AIR SQUAT (AGACHAMENTO 
LIVRE), MAIS:

Pegada bem afastada na barra (para uma 
passada)
Os ombros empurram a barra para cima
Axilas voltadas para frente

EXECUÇÃO
SEMELHANTE AO AIR SQUAT (AGACHAMENTO 
LIVRE), MAIS:

Manter a posição acima da cabeça
A barra se move na linha do meio dos pés

OBSERVAÇÃO
PRINCIPAIS PONTOS DE DESEMPENHO
SEMELHANTE AO AIR SQUAT (AGACHAMENTO 
LIVRE), MAIS:

Posição acima da cabeça mantida
A barra permanece próxima ao plano frontal

CORREÇÃO
ERROS COMUNS
SEMELHANTE AO AIR SQUAT (AGACHAMENTO 
LIVRE), MAIS:

Posição acima da cabeça inativa (ombros 
inativos, cotovelos flexionados)
A barra se move para frente no plano frontal
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FOLHA DE RESUMO: PRESSES (DESENVOLVIMENTO DE OMBRO)

Fonte(s) do cabeçalho: Variável(is) do texto do cabeçalho: 

Folha de Resumo: Presses (desenvolvimento de ombro)

SHOULDER PRESS
ENSINO
POSIÇÃO INICIAL

Base na largura do quadril
Extensão total do quadril e joelhos
Cotovelos ligeiramente em frente à barra
Mãos afastadas um pouco além da largura 
dos ombros
Pegada completa na barra

EXECUÇÃO
O queixo se move para trás
A barra se move na linha do meio dos pés
Coluna neutra e pernas estendidas
Calcanhares em contato com o chão
Os ombros empurram a barra para cima
Conclua com extensão completa dos braços

OBSERVAÇÃO
PRINCIPAIS PONTOS DE DESEMPENHO

A curvatura lombar é mantida
Calcanhares em contato com o chão
A barra permanece próxima ao plano frontal
Atinja a amplitude do movimento
Demonstre ombros ativos

CORREÇÃO
ERROS COMUNS

Extensão exagerada da coluna com as 
costelas para fora
A barra move-se em um arco em torno 
da face
A posição final da barra fica à frente do 
plano frontal
Os cotovelos estão flexionados ou os 
ombros não estão ativos no final

PUSH PRESS
ENSINO
POSIÇÃO INICIAL
SEMELHANTE AO SHOULDER PRESS
EXECUÇÃO (DIP, DRIVE, PRESS)

A barra fica apoiada no tronco
O tronco permanece vertical, e o quadril e os 
joelhos se flexionam para fazer o dip
O quadril e as pernas se estendem, e os 
braços executam o press (desenvolvimento 
de ombro)
Os calcanhares permanecem em contato com 
o chão até que o quadril e os joelhos sejam 
estendidos
A barra se move na linha do meio dos pés
Conclua com a extensão completa do quadril, 
joelhos e braços

OBSERVAÇÃO
PRINCIPAIS PONTOS DE DESEMPENHO
SEMELHANTE AO SHOULDER PRESS, MAIS:

Mova o tronco em linha reta
Estenda o quadril antes de os braços 
executarem o press (desenvolvimento de 
ombro)
Realize um movimento rápido de baixo 
para cima

CORREÇÃO
ERROS COMUNS
SEMELHANTE AO SHOULDER PRESS, MAIS:

Inclinação para frente do tronco
Quadril mudo
Press de braços iniciado antes da 
extensão do quadril
Pausa na parte mais baixa do dip

PROGRESSÃO (COM PVC)
1. Faça o dip e segure  
2. Dip-drive, devagar  
3. Dip-drive, rápido  
4. Push Press
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PUSH JERK
ENSINO
POSIÇÃO INICIAL
SEMELHANTE AO SHOULDER PRESS
EXECUÇÃO (DIP, DRIVE, PRESS UNDER, 
STAND)

A barra fica apoiada no tronco
O tronco permanece vertical, e o quadril e os 
joelhos se flexionam para fazer o dip
O quadril e os joelhos estendem-se 
rapidamente, e depois os braços executam o 
“press-under” para o atleta entrar embaixo 
da barra
Os calcanhares permanecem em contato com 
o chão até que o quadril e os joelhos sejam 
estendidos
A barra se move na linha do meio dos pés
Receba a barra em um overhead squat 
parcial
Conclua com a extensão completa do quadril, 
joelhos e braços

OBSERVAÇÃO
PRINCIPAIS PONTOS DE DESEMPENHO
SEMELHANTE AO SHOULDER PRESS E PUSH 
PRESS, MAIS:

Faça a extensão completa do quadril no drive
Receba a barra com os braços encaixados
Receba a barra em um agachamento parcial

CORREÇÃO
ERROS COMUNS
SEMELHANTE AO SHOULDER PRESS E PUSH 
PRESS, MAIS:

Falta da extensão completa do quadril 
no drive
Posição acima da cabeça inativa ao 
receber a barra
Aterrissagem muito aberta
Não se levantar com o peso antes de 
reposicioná-lo no rack

PROGRESSÃO
(PASSOS 1 A 3 SEM PVC; PASSO 
4 COM PVC)

1. Salte e aterrisse com as mãos ao 
lado do corpo 

2. Salte e aterrisse com as mãos nos 
ombros 

3. Salte e estenda os braços após 
abrir o quadril 

4. Push Jerk
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FOLHA DE RESUMO: DEADLIFTS (LEVANTAMENTOS TERRA)

Fonte(s) do cabeçalho: Variável(is) do texto do cabeçalho: 

Folha de Resumo: Deadlifts (levantamentos terra)

SUMO DEADLIFT HIGH PULL 
ENSINO
POSIÇÃO INICIAL

Um pouco mais aberta do que a base com 
o quadril na largura dos ombros. Joelhos 
alinhados com os dedos dos pés
Mãos dentro das pernas com pegada 
completa
Ombros ligeiramente em frente à barra
Barra em contato com as canelas
Braços estendidos
Olhos no horizonte

EXECUÇÃO (DEADLIFT [LEVANTAMENTO 
TERRA], ENCOLHIMENTO, PUXADA)

A curvatura lombar é mantida
O quadril e os ombros se elevam na mesma 
proporção até a barra passar pelos joelhos
Em seguida, o quadril se estende 
rapidamente.
Os calcanhares permanecem em contato com 
o chão até que o quadril e os joelhos sejam 
estendidos
Os ombros se encolhem e os braços puxam
Os cotovelos se movem para cima e para fora
A barra se move na linha do meio dos pés
Conclua com extensão completa do quadril e 
dos joelhos, puxando a barra abaixo do queixo

OBSERVAÇÃO
PRINCIPAIS PONTOS DE DESEMPENHO
SEMELHANTE AO DEADLIFT (LEVANTAMENTO 
TERRA), MAIS:

O quadril se estende antes dos braços 
realizarem a puxada
O quadril se estende rapidamente

CORREÇÃO
ERROS COMUNS
SEMELHANTE AO DEADLIFT (LEVANTAMENTO 
TERRA), MAIS:

Ombros encolhidos ou braços flexionados 
antes da extensão do quadril
Cotovelos para baixo e para dentro
Movimentação muito lenta (ou seja, 
segmentando o movimento)
Descida incorreta (o quadril é flexionado 
antes da extensão dos braços)
Os ombros giram para a frente durante a 
puxada

PROGRESSÃO (COM PVC)
1. Sumo deadlift 
2. Sumo deadlift-shrug, devagar 
3. Sumo deadlift-shrug, rápido 
4. Sumo deadlift high pull

DEADLIFT (LEVANTAMENTO TERRA)
ENSINO
POSIÇÃO INICIAL

Base com o quadril na largura dos ombros
Mãos ligeiramente mais afastadas que o 
quadril com pegada completa
Ombros ligeiramente em frente à barra
Barra em contato com as canelas
Braços estendidos
Olhos no horizonte

EXECUÇÃO
A curvatura lombar é mantida
O quadril e os ombros se elevam na mesma 
proporção até a barra passar pelos joelhos
Depois, o quadril se estende
A barra se move na linha do meio dos pés
Calcanhares em contato com o chão
Conclua com a extensão completa do quadril 
e dos joelhos

OBSERVAÇÃO
PRINCIPAIS PONTOS DE DESEMPENHO

A curvatura lombar é mantida
Peso nos calcanhares
A barra permanece próxima ao plano frontal 
e ao corpo
Ângulo do tronco relativamente constante 
durante a puxada inicial
Demonstre ombros ativos

CORREÇÃO
ERROS COMUNS

Perda de curvatura lombar na flexão
Peso nos dedos dos pés, ou deslocando-se 
em direção a eles
Ombros atrás da barra na posição inicial
O quadril não se desloca para trás para 
iniciar a descida
A barra perde o contato com as pernas
O quadril se eleva antes do peito
Os ombros se elevam sem o quadril
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CLEAN COM A MED BALL
ENSINO
POSIÇÃO INICIAL

Base na largura dos ombros
Med ball entre os pés, com a palma das 
mãos em contato com ela
Joelhos alinhados aos dedos dos pés
Ombros sobre a med ball
Braços estendidos
Olhos no horizonte

EXECUÇÃO (DEADLIFT [LEVANTAMENTO 
TERRA], ENCOLHIMENTO, PUXAR-SE 
PARA BAIXO, STAND)

A curvatura lombar é mantida
O quadril se estende rapidamente
Depois, os ombros se encolhem
Os calcanhares permanecem em contato com 
o chão até que o quadril e os joelhos sejam 
estendidos
Os braços então puxam o atleta para baixo 
do objeto (pull-under) para um agachamento 
completo
A med ball permanece próxima ao corpo
Conclua com extensão completa do quadril 
e dos joelhos, com a med ball na posição 
de rack

OBSERVAÇÃO
PRINCIPAIS PONTOS DE DESEMPENHO
SEMELHANTE AO DEADLIFT (LEVANTAMENTO 
TERRA) E SUMO DEADLIFT HIGH PULL, MAIS:

Faça a extensão completa do quadril no drive
Receba a barra em um front squat 
(agachamento frontal)

CORREÇÃO
ERROS COMUNS
SEMELHANTE AO DEADLIFT (LEVANTAMENTO 
TERRA) E SUMO DEADLIFT HIGH PULL, MAIS:

Falta da extensão completa do quadril no 
drive
Levantar a med ball com o movimento de 
rosca
Perder a postura na posição de recepção
Recepção muito alta (ou seja, realizar um 
power clean e, em seguida, agachar)
Não executar o pull-under (ou seja, 
arremessar a bola para cima)
Abaixar a carga antes de ficar 
completamente de pé

PROGRESSÃO (COM A MED BALL)
1. Deadlift (levantamento terra) 
2. Deadlift (levantamento terra)-shrug, 

rápido 
3. Front squat (agachamento frontal) 
4. Puxar-se para baixo 
5. Clean com a Med Ball
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OBJETIVOS DO CURSO

O Curso de Certificado Nível 2 tem o objetivo de melhorar a compreensão e a implementação por parte dos 
participantes da(s):

1. Mecânica essencial do movimento funcional.
2. Identificação e correção de erros.
3. Qualidades essenciais de um treinador eficaz.
4. Elaboração e avaliação de uma programação eficaz.
5. Estratégias de gestão da turma para treinos em grupo eficazes.
6. Estratégias de nutrição eficazes para conformidade e manutenção. 

   
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao concluir o Curso de Nível 2, os participantes serão capazes de:
1. Identificar e demonstrar as qualidades essenciais de um treinador eficaz.
2. Identificar e avaliar erros estáticos e dinâmicos de movimentos funcionais.
3. Identificar e descrever temas comuns de movimentos funcionais.
4. Implementar correções apropriadas de movimentos usando dicas verbais, visuais e táteis.
5. Comunicar de forma eficaz os pontos de desempenho de movimentos funcionais para indivíduos e 

grupos.
6. Demonstrar presença, atitude e habilidades de gerenciamento de grupo apropriadas.
7. Elaborar e avaliar a eficácia de um programa.
8. Avaliar o nível de condicionamento físico (fitness) e a capacidade atlética de um indivíduo e realizar a 

adaptação adequada.
9. Entender e implementar os componentes fundamentais de uma aula eficaz.
10. Identificar e discutir estratégias de nutrição eficazes para educação, implementação, cumprimento e 

manutenção.

Fonte(s) do cabeçalho: Variável(is) do texto do cabeçalho: 

Objetivos do Curso
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DIA 1
9:00 – 9:20 comentários iniciais e apresentações
9:20 – 10:00 Palestras sobre a Metodologia

10:00 – 11:15 desenvolvimento de Treinadores (coaching)
11:15 – 12:00 Palestras sobre a Metodologia
12:00 – 1:00 almoço

1:00 – 2:20 desenvolvimento de Treinadores (coaching)
2:20 – 3:40 Treino/desenvolvimento de Treinadores (coaching)
3:40 – 5:00 desenvolvimento de Treinadores (coaching)
5:00 – 5:15 comentários Finais

DIA 2
9:00 – 9:05 comentários iniciais
9:05 – 9:25 Práticas da Metodologia
9:25 – 10:40 desenvolvimento de Treinadores (coaching)

10:40 – 11:40 Palestras sobre a Metodologia
11:40 – 12:40 almoço
12:40 – 2:05 desenvolvimento de Treinadores (coaching)
2:05 – 3:10 Palestras sobre a Metodologia
3:10 – 3:50 Palestras sobre a Metodologia
3:50 – 4:50 Treino/Práticas da Metodologia
4:50 – 5:00 Práticas da Metodologia
5:00 – 5:05 comentários Finais

   
AGENDAR

Runhead Source/s: Running Header Text Variable/s: 

Schedule
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AGENDAR COM A TRADUÇÃO

Fonte(s) do cabeçalho: Variável(is) do texto do cabeçalho: 

Agendar com a tradução

DIA 1
9:00 – 9:20 comentários iniciais e apresentações
9:20 – 10:05 Palestras sobre a Metodologia

10:05 – 11:20 desenvolvimento de Treinadores (coaching)
11:20 – 12:10 Palestras sobre a Metodologia
12:10 – 1:10 almoço

1:10 – 2:30 desenvolvimento de Treinadores (coaching)
2:30 – 3:50 Treino/desenvolvimento de Treinadores (coaching)
3:50 – 5:15 desenvolvimento de Treinadores (coaching)
5:15 – 5:30 comentários Finais

DIA 2
9:00 – 9:05 comentários iniciais
9:05 – 9:25 Práticas da Metodologia
9:25 – 10:40 desenvolvimento de Treinadores (coaching)

10:40 – 11:45 Palestras sobre a Metodologia
11:45 – 12:45 almoço
12:45 – 2:05 desenvolvimento de Treinadores (coaching)
2:05 – 3:15 Palestras sobre a Metodologia
3:15 – 4:00 Palestras sobre a Metodologia
4:00 – 5:00 Treino/Práticas da Metodologia
5:00 – 5:15 Práticas da Metodologia
5:15 – 5:25 comentários Finais
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RESUMO DO CONTEÚDO DO SEMINÁRIO

O Curso de Nível 2 é um curso com duração de dois dias e composto por três segmentos:
• Palestras sobre a Metodologia
• Práticas de Desenvolvimento de Treinadores (coaching)
• Treinos e Demonstrações

Os detalhes desses componentes, bem como o tempo total de cada um deles, estão descritos abaixo. O curso tem 
duração de dois dias (das 9:00 às 17:15) com um total de 13,2 horas-aulas.

Fonte(s) do cabeçalho: Variável(is) do texto do cabeçalho: 

Resumo do Conteúdo do Seminário

1. PALESTRAS SOBRE A METODOLOGIA

coMPonenTe Horas PorcenTaGeM 
do curso

visão Geral e introdução do curso 0,3 2%

Fundamentos do Treinamento Eficaz
• Seis critérios para o desenvolvimento de treinamento eficaz

0,5 4%

Temas de Movimento comuns para Movimentos Funcionais
• Revisar temas comuns para a maioria dos movimentos
• Aprender a identificar e avaliar esses temas
• Entender como os temas conferem segurança e benefícios ao 

desempenho

0,7 6%

estrutura e planejamento de aula
• Identificar os componentes de uma aula eficaz
• Planejar uma aula eficaz
• Revisar as melhores práticas para a execução de uma aula eficaz 

usando um plano de aula.

0,7 6%

elaboração de Programa e adaptação
• Analisar programação quanto à eficácia
• Revisar como aplicar variação de forma eficaz na programação 

da CrossFit
• Compreender as considerações de adaptação para um grupo 

diversificado de clientes

1,0 7%

nutrição
• Identificar estratégias apropriadas para cumprimento
• Compreender como aplicar estratégias de cumprimento 

adequadas
• Monitorar a manutenção de estratégias bem-sucedidas

1,0 7%

TOTAL DE PALESTRAS SOBRE A METODOLOGIA 4,2 Horas 32%
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2. Práticas de Desenvolvimento de Treinadores (coaching)

coMPonenTe Horas PorcenTaGeM 
do curso

Prática de ensino e observação
• Avaliar e aplicar estratégias de ensino eficazes
• Identificar erros de movimentos

1,2 9%

Prática de observação e correção
• Identificar e avaliar erros de movimentos
• Avaliar erros e aplicar dicas verbais, visuais e táteis eficazes para 

melhorar o movimento

1,2 9%

Teach Back: Desenvolvimento de Treinamento Individual
• Aplicar critérios de treinamento eficazes com um indivíduo
• Receber avaliação e feedback sobre o treinamento

1,3 10%

Teach Back: Desenvolvimento de Treinamento em Grupo
• Aplicar critérios de treinamento eficazes para um grupo pequeno
• Receber avaliação e feedback sobre o treinamento

2,6 20%

ToTal de PrÁTicas de desenvolviMenTo do TreinaMenTo 
(coacHinG)

6,3 Horas 48%

4. TOTAL DE CONTEÚDO

coMPonenTe Horas PorcenTaGeM 
do curso

Palestras sobre a Metodologia 4,2 32%

Práticas de desenvolvimento de Treinadores (coaching) 6,3 48%

Treinos e demonstrações 2,7 20%

ToTal de Horas-aulas 13,2 Horas 100%

3. TREINOS E DEMONSTRAÇÕES

coMPonenTe Horas PorcenTaGeM 
do curso

Treino – dia 1
• Treinar de forma eficaz outros atletas com carga
• Avaliar e aplicar adaptação e treinamento de limiar

1,2 9%

Treino – dia 2
• Participar de um exemplo de aula eficaz
• Avaliar componentes da aula
• Discutir as melhores práticas de uma aula eficaz

1,2 9%

demonstração de Treinamento
• Observar a demonstração da aplicação eficaz de critérios para 

treinamento eficaz
0,3 2%

TOTAL DE TREINOS E DEMONSTRAÇÕES 2,7 Horas 20%
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Ao final do Dia 1, os participantes serão capazes de: 
1. Identificar e demonstrar as qualidades essenciais de um treinador eficaz. 
2. Identificar e avaliar erros estáticos e dinâmicos de movimentos funcionais. 
3. Identificar e descrever temas comuns de movimentos funcionais.
4. Implementar correções apropriadas de movimentos usando dicas verbais, visuais e táteis. 
5. Comunicar de forma eficaz os pontos de desempenho de movimentos funcionais para indivíduos e 

grupos. 

TOC Link Section Start 

Dia 1
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FUNDAMENTOS DO TREINAMENTO EFICAZ

Enquanto o Curso de Certificado Nível 1 oferece uma introdução aos movimentos funcionas e à metodologia da 
CrossFit, o Curso de Nível 2 tem como foco aprimorar a habilidade do treinador de treinar outras pessoas.

A habilidade do treinador de treinar outras pessoas depende da sua capacidade em seis áreas diferentes:
• Ensino
• Observação
• Correção
• Gerenciamento de Grupo
• Presença e Atitude
• Demonstração

A profundidade e a amplitude da capacidade de um treinador em cada área afetam não somente se os clientes 
se tornam mais condicionados, mas também o grau em que os clientes se tornam mais condicionados. A eficácia 
pode ser avaliada perguntando se os clientes otimizaram a capacidade de trabalho ao longo de amplos domínios 
de tempo e modalidades (ou seja, se um cliente se tornou o mais condicionado e saudável possível). Um treinador 
mais jovem pode ter apenas capacidade rudimentar em cada área e, ainda assim, os clientes verão resultados devido 
aos benefícios inerentes da execução de movimentos funcionais constantemente variados em alta intensidade. Um 
treinador eficaz, por outro lado, tem a capacidade de proteger a saúde e melhorar o desempenho de um cliente além 
do que ele conseguiria sozinho.

Embora essas áreas possam ser descritas e definidas de forma independente (abaixo), há uma sobreposição natural 
entre elas em um ambiente de treinamento real. Uma deficiência em qualquer das áreas pode inibir o sucesso de 
um treinador. Até mesmo uma fraqueza em uma área relacionada com as outras reduz o alcance geral do treinador. 
Por exemplo, um treinador com grande conhecimento e habilidade técnica (ensino, observação e correção) terá 
dificuldades em reter membros se tiver pouca conexão pessoal com eles (presença e atitude).

Independentemente do nível de proficiência atual de um treinador, o comprometimento em aprimorar cada área é 
o diferencial de um treinador de sucesso. Da mesma forma que o atleta precisa refinar e melhorar a mecânica dos 
seus movimentos, o treinador precisa refinar as habilidades de treinamento ao longo de sua carreira para atingir a 
excelência. Com isso, ele obtém a virtuosidade em treinamento.

ensino
A habilidade de articular e instruir de forma eficaz a mecânica de cada movimento, incluindo a habilidade de focar nos 
principais pontos de desempenho antes daqueles mais sutis e discretos. Isso também inclui a habilidade de mudar as 
instruções com base na capacidade e nas necessidades do atleta.

Para ensinar movimentos funcionais, um treinador precisa primeiro entender o que define a mecânica adequada 
e o que pode causar um movimento mal executado. Um treinador deve conhecer as posições ideais, mas, mais 
frequentemente, o trabalho de um treinador é ensinar os atletas como aprimorar padrões de posição e movimento 
mal executados.

Conhecimento em áreas relacionadas ao condicionamento físico (fitness)
Além da mecânica dos movimentos, os treinadores também podem instruir os clientes em outras áreas que podem 

Fonte(s) do cabeçalho: Variável(is) do texto do cabeçalho: 

Fundamentos do Treinamento Eficaz
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melhorar seu condicionamento físico (fitness). Mais conhecimento em áreas que complementam o condicionamento 
físico (fitness), como anatomia e fisiologia, nutrição, ou até mesmo experiência em um determinado esporte, pode 
auxiliar o ensino de um treinador. Quanto mais tecnicamente avançado for o atleta, maior deverá ser a profundidade 
de conhecimento do treinador para produzir ganhos adicionais no condicionamento físico (fitness). Pesquisa, 
educação e experiência prática contínua ao longo da carreira desenvolvem uma gama de conhecimentos aplicáveis 
a qualquer atleta, do iniciante ao elite.

Ensinar demanda não apenas possuir o conhecimento, mas também a habilidade de compartilhá-lo com as pessoas. 
Apenas conhecimento não faz de ninguém um professor eficaz. O ensino bem-sucedido depende da capacidade do 
treinador de transmitir o máximo possível desse conhecimento para as pessoas.

Comunicação eficaz
Para transmitir conhecimento de forma eficaz, um professor deve ser capaz de mudar seu estilo de comunicação 
para se adequar à capacidade do aluno, independentemente de sua formação, capacidade e estilo de aprendizado. 
Por isso, os treinadores são beneficiados ao usar diferentes meios de comunicação – visual e verbal, por exemplo 
– para ajudar no aprendizado. Implícita no diálogo treinador-atleta está a responsabilidade do treinador quando a 
comunicação com o atleta falha. É responsabilidade do treinador guiar e liderar o atleta, e é responsabilidade do 
atleta comprometer-se com o processo. No entanto, se o atleta estiver claramente frustrado com a instrução, o 
treinador deverá mudar as estratégias ou o estilo de comunicação até que o atleta tenha sucesso.

Um treinador também pode avaliar a eficácia do ensino e da comunicação determinando se o atleta atende às 
expectativas de desempenho. Se ninguém no grupo atingir o nível esperado pelo treinador, será necessário reavaliar 
a instrução. Geralmente a culpa não é do atleta. Um bom professor pode usar a comunicação eficaz para prevenir a 
ocorrência de grande parte dos problemas. Por exemplo, costuma ser eficaz desmembrar movimentos complexos 
em uma progressão ou etapas de ensino lógicas, que permitem que o atleta pratique as partes que naturalmente 
se completam. Um professor que demonstra um clean com a barra, descreve-o em sua totalidade e depois pede 
para que a turma replique o movimento pode esperar que poucos (ou até mesmo nenhum) atendam à instrução. 
Por outro lado, usar uma progressão, como demonstrado para o clean com a med ball no Curso de Nível 1, fará com 
que mais atletas demonstrem a mecânica total rapidamente. Essas progressões podem ajudar o treinador a focar 
também na observação de certos erros.

Ensinar o quanto for necessário muitas vezes significa que o professor tem que reduzir e simplificar seu conjunto de 
conhecimentos para um ou dois pontos mais importantes naquele momento para aquele atleta em particular. Com 
o movimento humano em ritmo acelerado, a mudança costuma ser dificultada por explicações longas e detalhadas, 
quando instruções simples e abrangentes são mais bem digeridas. Isso não significa que o conhecimento de um 
treinador sobre o sistema deve ser simples, a explicação é que deve ser. Um treinador pode se perguntar: “De que 
este atleta precisa agora?” A resposta mudará à medida que o progresso acontece.

OBSERVAÇÃO
A habilidade de discernir a mecânica correta do movimento da incorreta e identificar tanto os erros grosseiros quanto 
os erros sutis com o atleta estático ou em movimento.

Um treinador que consegue avaliar de forma eficaz as posições mecânicas como boas ou ruins durante o movimento 
possui a capacidade de observação. Observação é a primeira etapa necessária para um treinador gerar mudança na 
mecânica de um cliente, mas isso depende da capacidade de ensino (conhecimento). Os treinadores devem primeiro 
conhecer as posições de melhor alavanca mecânica, bem como o efeito das variações antropométricas nessas 
posições. Se um treinador não sabe o que procurar, ele não vai observar os problemas que precisam ser corrigidos.
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Erros estáticos
O treinador também deve usar suas habilidades de reconhecimento visual durante toda a repetição, estando o 
atleta estático ou dinâmico. Posições estáticas são os pontos em que o atleta não está se movendo, mesmo que 
brevemente. Posições estáticas geralmente ocorrem próximo à amplitude final do movimento, seja nas posições 
iniciais, de recepção ou finais, ou quando há uma breve pausa ou diminuição da velocidade, muitas vezes devido a 
uma alteração de direção. Posições estáticas incluem a posição inicial de um deadlift (levantamento terra) ou a parte 
mais baixa de um agachamento, por exemplo. A identificação de erros é mais fácil em posições estáticas, porque 
essas posições permitem aos treinadores mais tempo para avaliação.

Erros dinâmicos
Posições dinâmicas consideram o atleta em movimento entre as posições estáticas, geralmente em alta velocidade. 
Exemplos de erros observados em movimentos dinâmicos incluem não atingir a extensão completa do quadril na 
fase de drive do clean, empurrar antes da hora em um push press ou iniciar o agachamento com os joelhos. Esses 
erros dinâmicos são mais difíceis de identificar devido ao menor tempo para avaliação. O treinador deve também 
saber quando e como observar erros durante o movimento. Por exemplo, um treinador precisa observar se o atleta 
está com o peso nos calcanhares durante a fase de drive de um push jerk, e também deve avaliar a relação tronco-
fêmur para a extensão do quadril, o caminho da barra em relação ao plano frontal e uma série de outras relações. 
Geralmente, uma visão de perfil do atleta (deslocado em aproximadamente 45 graus) é a visão mais adequada para 
avaliar a mecânica do atleta, mas os treinadores não devem se limitar a essa visão.

A dificuldade de observar erros dinâmicos aumenta à medida que:
1. o atleta se move rapidamente; e
2. os erros se tornam mais sutis.

Anos de experiência podem ajudar um treinador a treinar de forma eficaz qualquer nível de atleta. Novos treinadores 
podem usar alguns métodos para desenvolver sua habilidade de observar erros, principalmente erros dinâmicos. 
Um método é analisar vídeo. Diminuir a velocidade do movimento para uma série de quadros estáticos. Um treinador 
pode optar por filmar seus atletas ou simplesmente assistir a uma filmagem disponível na internet. Reproduzir a 
filmagem em tempo real após observar o movimento em uma série estática pode ajudar a preencher a lacuna entre 
observar posições estáticas e dinâmicas. Outra estratégia para novos treinadores é avaliar de forma metódica apenas 
um erro por vez. Por exemplo, ao ensinar o push jerk, o treinador poderá optar por observar somente a extensão do 
quadril durante as primeiras repetições. Em seguida, o treinador poderá optar por observar se os atletas realizam 
o drive com o peso nos calcanhares. Com o tempo, os treinadores poderão observar vários erros simultaneamente 
(por ex. falta de extensão do quadril ou não colocar o peso nos calcanhares). No entanto, no início, tentar observar 
tudo geralmente resulta em não observar nada. Da mesma forma, novos treinadores costumam ter mais sucesso 
observando um atleta de cada vez a cada repetição, em vez de examinar vários atletas em cada repetição.

CORREÇÃO
A habilidade de melhorar a mecânica de um atleta usando dicas visuais. verbais e/ou táteis. Isso inclui a habilidade 
de fazer a triagem (priorização) de erros em ordem de importância, o que envolve saber como diferentes erros estão 
relacionados entre si.

A habilidade de um treinador em melhorar a mecânica depende de suas capacidades de ensino e observação. 
Ensinar reflete o conhecimento de mecânica adequada por parte de um treinador; observar reflete a habilidade 
reconhecer essas posições em tempo real. Se uma dessas habilidades for limitada, a capacidade de correção do 
treinador também será limitada.
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Corrigir a mecânica resulta em maiores ganhos de desempenho e menor risco de lesão. Um treinador pode esperar 
corrigir a mecânica de um atleta eternamente; a mecânica pode ser infinitamente refinada para criar posições cada 
vez mais eficientes à medida que o atleta progride. Treinadores de CrossFit devem buscar a excelência da mecânica 
de seus clientes e evitar a acomodação em movimentos regulares. Isso significa que um treinador deve ser capaz de 
corrigir tanto os desvios grosseiros quanto os desvios sutis em todos os níveis de atletas. Eles devem estabelecer um 
alto padrão de bom movimento e ser incansáveis na constante busca pelo aperfeiçoamento.

Corrigir depende da habilidade do treinador em:
1. Usar dicas adequadas;
2. Conhecer múltiplas correções para cada erro;
3. Fazer a triagem de movimentos incorretos; e
4. Equilibrar as críticas com elogios.

Dicas
Toda dica que resulta em melhoria da mecânica do movimento é adequada e, portanto, uma dica “boa”. Não há 
nenhuma fórmula, formato ou regra específica para seguir em relação às dicas, e seu valor é baseado nos resultados. 
A principal função de uma dica é ajudar o atleta a executar a mecânica perfeita, não descrever perfeitamente a 
mecânica do movimento. Por exemplo, pode-se dizer “peso nos calcanhares” para ajudar uma pessoa a colocar 
o peso na parte de trás dos pés e atingir mais pressão através dos pés (versus pontas dos pés). Geralmente, dicas 
curtas, específicas e praticáveis tendem a resultar em melhores resultados. Dicas curtas, específicas e praticáveis 
são úteis porque o treinador indica apenas uma única tarefa para o atleta realizar. Um exemplo desse tipo de dica 
é “Empurre os joelhos para fora”. É curta (cinco palavras), específica para uma parte do corpo (joelhos) e também 
indica ação e/ou direção (para fora). É fácil para o atleta responder a uma dica como essa, mesmo quando está 
realizando um movimento complicado.

É possível que um treinador confunda dar dica com identificar erro. Por exemplo, apontar um erro – “Seus joelhos 
estão entrando” – não diz ao atleta como corrigi-lo. Um atleta experiente talvez seja capaz de fazer a conexão entre 
ouvir a identificação do erro e corrigi-lo, mas essa “tradução” da identificação do erro para direcionamento específico 
é total responsabilidade do treinador.

Os treinadores também podem usar linguagem mais técnica em suas dicas (ou seja, “você está perdendo a linha 
média), o que presume que o atleta tem um nível significativo de conhecimento sobre condicionamento físico (fitness). 
Embora essa linguagem possa parecer mais técnica (e talvez represente uma tentativa de soar mais inteligente), 
não passa de uma dica verbal vaga. As dicas devem ser mantidas em uma linguagem simples, que seja facilmente 
compreendida por todos. Também deve-se evitar linguagem não específica em dicas. Algo como “Contraia!” ou 
“Peito!” pode ser sem sentido para o atleta, principalmente na falta de instrução sobre como “contrair” ou quando e 
como mover o peito.

Um processo básico composto por três etapas para desenvolver dicas curtas, específicas e praticáveis é descrito abaixo:
1. identificar o erro;
2. identificar o que está fora do lugar (seja específico: indique a parte do corpo); e
3. indicar a direção para essa parte do corpo.

Como dito anteriormente, “Empurre os joelhos para fora” é uma dica curta, específica e praticável.

No entanto, mesmo com dicas curtas, específicas e praticáveis, não há garantias de que o movimento do atleta 
melhorará. O treinador precisa usar várias dicas até que o erro seja corrigido. Há casos em que uma dica que é 
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eficaz para um atleta é ineficaz para outro; em outros casos, mesmo uma boa dica pode resultar em movimento 
mal executado. “Coloque o peso nos calcanhares” é uma dica curta, específica e praticável, que geralmente resulta 
no atleta apoiando os calcanhares no chão. Entretanto, alguns atletas interpretam essa dica como uma indicação 
de que devem manter o peso exclusivamente nos calcanhares, e acabam caindo para trás ou perdendo o equilíbrio. 
Isso não significa que a dica foi ruim ou que o treinador estava errado, isso significa que o treinador precisa tentar 
uma dica alternativa.

Um treinador não deve se limitar a um determinado conjunto de dicas para um determinado erro, ele deve continuar 
a usar diferentes dicas até que o movimento melhore. Com o tempo, um treinador desenvolve estratégias de 
correção, criando um conjunto de opções para cada erro. Essas estratégias de correção devem incluir dicas verbais 
(ou seja, falar), visuais (ou seja, mostrar) e táteis (ou seja, tocar), todas podem ser empregadas para corrigir o mesmo 
erro, mas podem ser interpretadas de maneira distinta por vários atletas. As dicas verbais comunicam para o atleta 
uma instrução específica; as dicas visuais criam imagens contrastantes entre o posicionamento atual e o ideal; e as 
dicas táteis usam alvos físicos para atingir a mecânica adequada. Quanto maior o número de estratégias que um 
treinador empregar para um erro, maior será a chance de ter sucesso na correção do erro.

Triagem de erros
Determinar qual erro específico corrigir pode ser um desafio, visto que geralmente vários erros ocorrem ao mesmo 
tempo. Em condições ideais, cada erro deve ser abordado simultaneamente, mas isso é impraticável. O treinador 
obtém mais benefícios ao realizar a triagem de erros. O termo “triagem” é mais comumente usado na medicina para 
indicar urgência para aqueles que precisam de atendimento médico. Triagem ao ensinar movimentos significa atribuir 
urgência para os vários erros presentes, na ordem do mais importante para o menos importante. Maior importância 
é atribuída para erros que apresentam o maior risco de lesão (e, portanto, também o maior potencial de limitar o 
desempenho). Em um ambiente com carga, há muitos casos em que o erro a ser abordado primeiro seria a perda da 
coluna neutra, geralmente na flexão. No entanto, a curvatura lombar flexionada na profundidade de um air squat 
(agachamento livre) é menos preocupante do que a mesma posição em um back squat (agachamento com barra nas 
costas) com carga. Este atleta precisa continuar a realizar o air squat (agachamento livre) até a profundidade total, 
lutando para manter a linha média neutra, ao mesmo tempo em que mantém a amplitude de movimento requerida. 
É precisamente a prática do movimento, mesmo com uma mecânica não tão boa, que acabará permitindo que ele 
possa realizar posições com carga. Nesse exemplo, foi dada maior prioridade para a realização da amplitude total do 
movimento, em vez da estabilização da linha média. Essa ordem baseia-se na gravidade do afastamento do padrão 
ideal e na capacidade do atleta relativa à tarefa em questão. Não há uma única ordem de erros que pode ser usada 
em todos os atletas em todas as aplicações.

Qualquer erro que o treinador decidir corrigir primeiro deverá se tornar o foco do treinador. Ele terá de ignorar de 
forma seletiva os outros erros apresentados. Assim que o erro for corrigido ou mitigado, pelo menos até o nível em 
que não for mais tão importante, o treinador poderá passar para o próximo erro.

Após escolher qual erro abordar, o treinador precisa saber como os diversos erros estão relacionados. Um treinador 
pode dar uma dica para uma parte do corpo diferente da que está tentando corrigir devido à inter-relação na 
mecânica do movimento. Suponha que um atleta executa um air squat (agachamento livre) com os seguintes erros: 
peso deslocando para frente, joelhos para dentro e coluna arredondada. O treinador precisa considerar: Os joelhos 
entrando estão causando o arredondamento da coluna? A coluna arredondada está causando o deslocamento do 
peso para a frente? Talvez o treinador escolha abordar a posição das costas primeiro, mas diz ao atleta “Joelhos para 
fora”. Há casos em que dar mais espaço para a pelve ajuda a criar uma posição de coluna neutra.

Avalie a eficácia da dica e forneça feedback
Após dar uma dica, o treinador deve permanecer com aquele atleta por pelo menos mais uma repetição para avaliar 
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o resultado. Seja qual for a resposta do atleta, o treinador precisa fornecer feedback. Um treinador precisa informar 
ao atleta se o movimento foi igual, melhor ou pior. Se o movimento melhorar, o treinador precisará reconhecer isso 
com um “Melhor” ou “Boa correção”. Isso ajuda o atleta a desenvolver consciência cinestésica do posicionamento 
adequado. Em alguns casos, um atleta pode melhorar o movimento, mas não no nível desejado. Incentivar esses 
atletas a simplesmente fazerem mais nessa direção costuma ser uma boa estratégia (ou seja, “Assim está melhor, 
mas desça mais!”). Se o movimento não mudar, isso poderá ser indicado dizendo apenas “Ainda não chegou lá” ou 
“Voltarei a falar com você”, por exemplo. Uma dica malsucedida não deve ser repetida várias vezes com o mesmo 
atleta. Em vez disso, o treinador deve achar uma nova dica. Se o movimento piorar, o treinador também precisará 
reconhecer e interromper ou reverter isso imediatamente (por exemplo, “Do outro jeito”).

Não permanecer para avaliar a eficácia de uma dica e dar feedback ao atleta é quase o mesmo que não dar nenhuma 
dica. Se um treinador diz para um atleta fazer alguma coisa e se afasta antes de ver o resultado, ele não saberá se 
a dica resultará em nenhuma mudança ou mesmo em uma mudança para pior. O atleta não sabe se seus esforços 
resultaram em melhoria. Todo feedback, positivo ou negativo, está relacionado com o desenvolvimento de maior 
consciência cinestésica por parte do atleta. Precisão na escolha das palavras é fundamental. O uso de “bom” ou 
“melhor” precisa ser reservado para quando houver melhoria real na mecânica, e não ser usado como “tapa-buraco”.

Ao longo do processo das dicas de correção, o treinador deve ter consciência de também elogiar o trabalho duro 
(independentemente da mudança). Há casos em que nenhuma mudança ou somente uma leve mudança ocorre em 
uma sessão. Comemorar o esforço reconhece o trabalho duro realizado naquele dia e ajuda o cliente a continuar 
disposto a trabalhar duro. Um treinador só precisa ser claro quando o elogio é para o esforço, ao contrário de um 
movimento que ainda necessita de melhorias.

GerenciaMenTo de GruPo
A habilidade de organizar e gerenciar, tanto no nível micro (em cada aula) quanto no nível macro (a academia como 
um todo). Isso inclui um bom gerenciamento do tempo; organização do espaço, dos equipamentos e dos participantes 
para uma fluidez e experiência ideais; planejamento; etc.

Gerenciamento de grupo não se trata apenas de organizar as considerações logísticas de uma aula para que os 
clientes tenham espaço, tempo e equipamentos suficientes para realizar o treino. Trata-se de gerenciar essas 
variáveis de forma otimizada para resultar na melhor instrução possível (veja “Componentes de uma Aula Eficaz”). 
A falta de planejamento de qualquer aspecto de uma aula – por exemplo, a quantidade de tempo gasto em certas 
partes, como os equipamentos estão organizados, quanto tempo é atribuído a cada participante – podem prejudicar 
a qualidade da experiência.

Siga o cronograma
No nível mais básico, gerenciamento de grupo eficaz significa seguir o cronograma divulgado. Os clientes planejam 
seus horários com base nos tempos anunciados e não se deve presumir que eles têm mais tempo ou flexibilidade. 
Seguir os tempos divulgados significa iniciar e terminar no horário certo. Correr com a aula é tão inaceitável quanto 
começar com atraso. Terminar a aula com atraso geralmente ocorre quando o treinador não planeja com antecedência 
e não considera o cronograma da aula. Seguir o cronograma também inclui os horários programados dentro de 
cada aula. Seguir um modelo simples (como introdução, aquecimento, treino e pós-treino) em todas as aulas ajuda 
a garantir tempo suficiente para cada etapa (veja “Componentes de uma Aula Eficaz”). O treinador também deve 
considerar o nível de experiência da turma para determinar quais partes precisam de mais tempo ou menos tempo 
durante a instrução.
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Disposição do espaço e dos equipamentos
Gerenciamento de grupo também inclui variáveis como disposição do espaço e disponibilidade de equipamentos. A 
disposição precisa considerar as zonas de proteção em torno dos equipamentos em uso e deve também considerar 
a movimentação dos atletas para diferentes áreas da academia durante o treino. O tamanho da turma costuma 
indicar quais treinos são realistas com base nos equipamentos e no espaço. Mesmo nos casos em que nenhum é 
limitado, um treinador eficaz deve ter alternativas pré-determinadas para qualquer treino, caso um número maior 
de pessoas compareça inesperadamente.

Gerenciamento de grupo está relacionado à habilidade do treinador de reduzir o tempo de preparo logístico durante 
a aula para maximizar o tempo utilizado para ensinar e praticar os movimentos. Isso significa que o treinador planeja 
antecipadamente e talvez pré-organize um treino complicado que requer vários equipamentos e/ou pesos. Gastar 
muito tempo ordenando equipamentos tira do treinador tempo para instruir, aprimorar e refinar movimentos.

Planeje como e o que ensinar
O tempo gasto em instrução também pode reduzir o tempo de prática do cliente. Um treinador precisa planejar como 
e o que ensinar para maximizar o tempo de prática do cliente. Permitir tempo de prática suficiente em todas aulas 
é necessário tanto para o treinador quanto para o cliente. Menos tempo de prática indica para o treinador menos 
tempo de observação e correção da mecânica do movimento, bem como menos tempo para o cliente praticar o 
movimento de forma aprimorada. Mudanças na mecânica são resultados de dicas constantes em muitas repetições.

Durante as aulas, o treinador também precisa gerenciar a atenção dada a cada participante. Cada aluno deve 
sentir que recebeu atenção suficiente. Embora alguns clientes precisem de mais tempo do que outros, mesmo os 
alunos que apresentam bons movimentos com sutis ineficiências precisam ser treinados, motivados a aumentar 
a velocidade e/ou carga, ou elogiados pelo bom desempenho. Atenção ainda os beneficia. Para garantir que cada 
cliente receba atenção individual suficiente, uma ferramenta útil é manter o grupo no ritmo do treinador para 
todas as repetições durante o aquecimento ou trabalho de habilidade. Controlar a movimentação do grupo garante 
que o mesmo número de repetições seja realizado por todos. Também permite que o treinador observe de forma 
sistemática e seletiva os indivíduos e os aspectos específicos de seu movimento.

O tamanho da turma influencia o tempo que um treinador pode gastar com cada pessoa, mas o tamanho da turma 
também não deve ultrapassar a capacidade do treinador. As demandas de grandes turmas geralmente transformam 
os treinadores em “controladores de multidão”, marcadores de tempo e animadores de torcida, restando pouco 
tempo para corrigir movimentos individuais. Treinadores mais novos (com menos de dois anos de experiência) 
raramente encontram sucesso ao entrarem em turmas com mais de dez participantes. Em seu artigo “Adaptação do 
Treinamento Profissional”, o fundador da CrossFit, Greg Glassman, explicou que, após anos de treinamento individual, 
criou turmas com dois alunos, em seguida, turmas com três alunos e assim por diante. Suas turmas continuaram a 
crescer até que esse crescimento resultou na “percepção de redução da atenção” para cada membro pagante.

Independentemente da experiência, os treinadores devem fazer uma avaliação sincera do tempo e atenção dados 
a cada cliente após cada sessão de treinamento. Ele fez uma avaliação das fraquezas de cada atleta? Ele conseguiu 
fazer uma mudança real de movimento nessa sessão? Se a resposta para qualquer das perguntas for não, a sessão 
foi provavelmente muito grande para o treinador. O objetivo é maximizar a eficácia e a abrangência do treinador.

PRESENÇA E ATITUDE
A habilidade de criar uma ambiente de aprendizado positivo e envolvente, mostrando empatia para com os atletas e 
criando conexão.
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“Presença e atitude” refere-se à capacidade do treinador de criar uma atmosfera positiva e criar conexão com cada 
cliente. Embora seja mais subjetiva do que as outras cinco áreas do treinamento eficaz, desenvolver presença e 
atitude positivas é igualmente, se não mais, importante.

Conheça seus clientes
Um treinador eficaz reconhece que cada pessoa possui habilidades, inseguranças e objetivos diferentes, e tem 
consciência e habilidades interpessoais para reagir de acordo. O treinador reconhece que os indivíduos respondem 
de forma diferente a instruções e críticas, e é sua responsabilidade determinar a melhor forma de se relacionar e 
motivar cada indivíduo, independentemente da experiência e habilidade.

Um treinador deve estar ciente se cada cliente está interessado em cada aula; as necessidades dos clientes podem 
mudar com os dias e demandas da vida externa. O treinador deve saber o que está acontecendo com a maioria 
do grupo, na maioria das vezes, e ir além da mecânica do movimento. Isso inclui questões como quem está tendo 
dificuldade naquele dia devido a pressões externas e estresse, quem está com bastante energia, quem está distante 
ou nervoso, quem é novo na academia, etc. Todos esses fatores podem afetar o nível de desempenho dos atletas 
em relação a sua capacidade real. Um treinador eficaz sabe essas coisas porque interage habitualmente com seus 
clientes e está comprometido com seu relacionamento com eles.

Uma peculiaridade comum aos treinadores com presença e atitude positivas é que eles se preocupam genuinamente 
com o sucesso de seus clientes. Essa preocupação significa mais para os clientes do que o conhecimento do treinador. 
Muitos clientes têm pouco interesse nos aspectos técnicos do treinamento. Seus interesses frequentemente residem 
em profissões e hobbies não relacionados, e eles estão na academia apenas para melhorar sua qualidade de vida. 
Os mecanismos do seu sucesso na academia são muito menos importantes para eles do que os próprios resultados 
e sucesso. Além de verem os resultados, os clientes sabem se são acolhidos e cuidados, respeitados, inspirados e 
motivados. Eles são capazes de sentir se o treinador sabe o que é melhor para eles.

Seja autêntico
Presença e atitude positivas não podem ser fingidas. Elas são o resultado da verdadeira paixão pelo trabalho. Podem 
ser apresentadas de várias formas dependendo da personalidade e das habilidades interpessoais do treinador. 
Os treinadores não devem interpretar isso como sendo uma única característica, como persistente, engraçado ou 
animado. Os treinadores devem ser autênticos. Há espaço para qualquer tipo de personalidade ter sucesso se um 
treinador reúne cuidado genuíno com consciência das suas limitações e reconhece o efeito que ele pode ter nos 
clientes. Isso pode motivar um treinador a se tornar uma melhor versão de si mesmo. Um treinador pode estabelecer 
metas pessoais para compensar deficiências percebidas. Por exemplo, um treinador que é considerado reservado 
pode fazer um esforço para chegar mais cedo para receber e cumprimentar cada membro.

Treinadores mais novos podem ficar tímidos ou nervosos diante de um grupo, e isso pode reduzir sua presença e 
atitude. Pequenas modificações mecânicas, como contato visual, linguagem corporal receptiva e sorrisos podem 
contribuir para causar uma boa impressão do treinador. Os treinadores podem fazer perguntas simples aos clientes 
sobre bem-estar e, então, ouvir e acompanhar suas respostas. Essas são habilidades interpessoais básicas que os 
treinadores podem usar para se sentirem mais confortáveis e envolvidos com seus clientes.

DEMONSTRAÇÃO
A habilidade de fornecer um exemplo visual preciso do movimento em questão aos atletas. Um treinador pode fazer 
isso usando ele mesmo como exemplo ou escolhendo outro atleta para dar o exemplo. Para isso, é preciso ter uma 
grande consciência acerca da mecânica dos seus próprios movimentos. Também inclui o conceito de liderar pelo 
exemplo. O treinador deve seguir seu próprio conselho e ser uma inspiração para os clientes.
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Utilize um recurso visual
Demonstração é uma poderosa ferramenta visual para auxiliar na instrução de um treinador. Isso não significa 
necessariamente que um treinador deve mover-se perfeitamente; em vez disso, um treinador deve usar a 
demonstração para melhorar seu ensinamento. Isso pode incluir demonstrar os pontos de desempenho, mostrar 
padrões de amplitude de movimento ou explicar correções de movimentos.

O uso de demonstração reflete o conhecimento de movimento sólido por parte do treinador. Cada treinador deve 
entender seu próprio movimento bem o suficiente para usá-lo como ferramenta de ensino. Isso requer que o treinador 
ajuste as demonstrações dependendo do grupo e de suas necessidades. Assim como ensinar, a demonstração deve 
ser feita de forma mais simples e óbvia do que realista e sutil para atender às necessidades dos aprendizes. Nos casos 
em que a mecânica de um treinador é limitada, usar outras pessoas para demonstração é perfeitamente aceitável. 
Os treinadores que têm a capacidade de reconhecer padrões de bons movimentos rapidamente não encontram 
problema em achar um substituto eficaz.

Demonstre credibilidade
Demonstração também inclui se um treinador demonstra para as pessoas se ele segue o programa recomendado 
e aplica a si mesmo os mesmos padrões e valores esperados dos clientes. Demonstração, de forma mais ampla, 
refere-se à credibilidade do treinador. Liderar pelo exemplo tem grande influência na cultura criada na academia do 
treinador. Um treinador pode perguntar: Como faço meus clientes se preocuparem com a técnica? Se esforçarem 
mais? Seguirem os padrões de treino? Tratarem uns aos outros com respeito? Muitas respostas podem ser dadas 
ao examinar as próprias atitudes e ações do treinador. Um treinador precisa trabalhar na melhoria da técnica, usar 
alta intensidade, seguir o mesmo programa, seguir os padrões de amplitude de movimento, contar as repetições 
corretamente, apoiar e incentivar as pessoas, etc.

Isso significa que um treinador pode utilizar suas experiências com estratégias de dieta, programas de treino, 
cenários de competição, etc. para lidar com as perguntas dos clientes e ajudá-los a atingir suas metas. Conhecimento 
e conselho são mais bem entendidos quando resultam de experiência própria. Ao usar a própria experiência, o 
treinador também serve como fonte de motivação para os outros.

Um treinador está em uma posição de liderança, e liderar pelo exemplo causa um efeito em cascata em todas as 
partes da comunidade. O treinador torna-se o modelo ou o padrão que todos os membros desejam imitar.

conclusão
Ensino, observação, correção, gerenciamento de grupo, presença e atitude, e demonstração são as seis áreas que 
os treinadores podem usar para desenvolver ou avaliar a si mesmos ou os treinadores que trabalham para eles. Um 
treinador eficaz deve ter capacidade em todas as áreas, e a eficácia de um treinador é limitada pela capacidade em 
cada área. Um treinador profissional continua a desenvolver sua capacidade em cada área durante toda a sua carreira. 
Isso é buscar a virtuosidade em ensinar. “Fazer o comum incomumente bem” não se aplica apenas ao movimento; 
também pode ser aplicado a qualquer habilidade particular. Treinadores de CrossFit buscam a excelência em todos 
os aspectos de sua técnica, sempre com a intenção de melhor atender àqueles que confiaram sua saúde a eles.
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SESSÕES PRÁTICAS

Aproximadamente metade do curso é destinada a exercícios de treinamento em tempo real realizados por pequenos 
grupos. Embora cada sessão tenha um formato e foco um pouco diferente, o objetivo principal é fornecer aos 
participantes ferramentas para autoavaliação, bem como estratégias para determinar quando e como melhorar.

Para cada prática, são apresentadas perguntas para o participante organizar suas anotações e avaliar criticamente 
o seu treinamento. O feedback dos instrutores deve ajudar os participantes a responder essas perguntas, mas a 
intenção não é que os treinadores apresentem uma avaliação completa de todas as áreas listadas. Os participantes 
devem reservar um tempo após cada prática para a autoavaliação do seu treinamento.

O feedback dos instrutores centra-se no(s) principal(ais) fator(es) que atualmente limita(m) o seu treinamento, bem 
como as facetas do treinamento de participantes que são os mais fortes. Recomendamos que os participantes 
anotem o feedback do instrutor, bem como qualquer feedback útil dado para ou por outro participante.

   
EXERCÍCIO PRÁTICO 1 - ENSINO E OBSERVAÇÃO DE ERROS DE MOVIMENTOS 

• O objetivo desta sessão é praticar as habilidades básicas de ensino e observação sem as outras demandas 
de treinamento (por exemplo, gerenciamento de grupo). 

• Esses exercícios pretendem melhorar as técnicas de treinamento para treinar outras pessoas, mas os 
exercícios não são eficazes como um estilo de treinamento independente. Uma vez que a proficiência 
no exercício é adquirida, o objetivo é integrar essa habilidade dentro de um método de treinamento 
completo. 

Fonte(s) do cabeçalho: Variável(is) do texto do cabeçalho: 

Exercício Prático 1 - Ensino e Observação de Erros de Movimentos

Modelo de Plano de ensino

Movimento air squat (agachamento livre)

Pontos de 
desempenho

• Manter a coluna neutra
• Manter o peso nos calcanhares
• Profundidade abaixo do paralelo 
• Linha de ação correta (ou seja, o quadril move-se para trás e para baixo) 
• Os joelhos alinhados com os pés

Posição 
inicial

• Base
• Posição Corporal

Plano de 
Posição 
inicial

• Base: “Posicione os calcanhares na linha dos ombros e vire levemente os dedos dos pés 
para fora.” (Demonstração)

• Posição Corporal: “Quando eu disser “posição”, contraia a barriga como se estivesse se 
preparando para receber um soco. (Demonstração)

execução e 
Planejamento 
de Pontos de 
desempenho

• Execução: “Quando eu disser “desce”, empurre o bumbum para trás e para baixo até que 
a linha do quadril fique abaixo dos joelhos.” (As instruções de execução cobrem a linha de 
ação e os pontos de desempenho de profundidade.) (Demonstração)

• coluna neutra: “Mantenha o peito para cima e a barriga contraída durante todo o 
agachamento.” (Demonstração)

• Peso nos calcanhares: “Mantenha o peso sobre os calcanhares.” (Demonstração)
• Joelhos na linha dos dedos dos pés: “Durante todo o agachamento, mantenha os joelhos 

afastados e posicionados sobre o peito dos pés”.
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AUTOAVALIAÇÃO

Habilidade de ensino: requer melhoria satisfatório

A informação foi clara, precisa e relevante? 

As progressões utilizadas foram eficazes?

Em qual(ais) movimento(s) você teve mais dificuldade?

Quais foram os maiores inibidores do sucesso?

Habilidade de observação: requer melhoria satisfatório

Erros estáticos (por exemplo, posição inicial, finalização) 

Erros dinâmicos (por exemplo, extensão do quadril, inclinação 
para frente) 

Quais erros estáticos você foi inconsistente em identificar? 

Quais erros dinâmicos você foi inconsistente em identificar? 

Em qual(ais) movimento(s) você deixou mais erros passarem despercebidos? 
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TEMAS DE MOVIMENTO COMUNS PARA MOVIMENTOS FUNCIONAIS

INTRODUÇÃO
Existem temas de movimento comuns em todos os movimentos fundamentais, dos nove movimentos fundamentais 
do Curso de Nível 1 a outros como snatch, pull-up com kip e handstand push-up. Esses temas de movimento 
categorizam amplamente padrões de movimento e posições semelhantes, esteja o atleta estático (posição inicial, de 
recepção ou final) ou dinâmico (movimentando-se entre as posições estáticas).

Esses temas são:
• estabilização da linha média;
• movimento do core para a extremidade;
• equilíbrio do plano frontal;
• engajamento da cadeia posterior;
• função correta do quadril;
• ombros ativos;
• amplitude total do movimento em relação à articulação; e
• base e/ou pegada eficaz.

Entender esses temas e os contextos em que são aplicados indicarão aos treinadores os princípios gerais para avaliar 
o movimento. Há posições ou padrões de movimentos que não se enquadram perfeitamente nessas categorias, 
bem como movimentos que não demonstram todos os temas. Essa lista não tem a intenção de ser completa. É 
simplesmente uma ferramenta de classificação que pode ser usada para auxiliar o desenvolvimento do conjunto de 
habilidades em treinamento.

Esses temas são exemplificados quando um atleta executa um movimento corretamente (ou seja, cumprindo os 
pontos de desempenho). Os temas de movimento aumentam o potencial para melhor desempenho e reduzem o 
risco de lesão. A mecânica correta ajuda no desempenho e na gestão de risco utilizando posições com o melhor 
alinhamento mecânico e muscular, conferindo segurança, eficácia e eficiência simultaneamente.

ESTABILIZAÇÃO DA LINHA MÉDIA
Uma “linha média” é um plano de simetria bilateral, mas é usada no CrossFit para se referir especificamente à 
relação entre a coluna (base da cabeça até o topo do quadril) e a pelve durante o movimento funcional. Essa linha 
média divide a coluna em três partes e a pelve em duas partes quando estão em sua relação anatômica neutra. A 
estabilização significa que algo se tornou estável ou “estático”. Estabilização da linha média é a capacidade do atleta 
em evitar movimento a partir dessa posição neutra da coluna e é sinônimo de força de core. A estabilização da linha 
média determina se o atleta é capaz de manter a curvatura natural da coluna em S com a pelve quando em posição 
dinâmica e/ou com carga. Algumas aplicações de levantamento dependem de uma postura de linha média com 
uma certa extensão além do neutro tanto na região lombar quanto na torácica. Independente disso, essa postura é 
mantida durante todo o movimento.

A estabilização da coluna é, em grande parte, obtida através do envolvimento dos músculos abdominais (“abs”), 
oblíquo externo e interno (“oblíquos”) e os eretores da coluna (“eretores da coluna” ou simplesmente “eretores”). 
O envolvimento dos abdominais ajuda a ativar os eretores da coluna e os oblíquos; juntos, eles criam um cinto de 
massa muscular em torno das vértebras.

Fonte(s) do cabeçalho: Variável(is) do texto do cabeçalho: 

Temas de Movimento Comuns para Movimentos Funcionais
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Tronco como uma estrutura rígida e integrada
Essa posição estática e neutra maximiza o desempenho porque a movimentação do tronco como uma estrutura 
rígida e integrada permite a transmissão de força entre os apêndices e o objeto a ser levantado. Em um push jerk, 
por exemplo, as pernas e o quadril se estendem e empurram o peso para cima pelo tronco. Uma linha média fraca 
não permite a transferência ideal de força para a barra.

Ao manter a coluna neutra, a orientação das vértebras resulta na distribuição favorável de forças e reduz o risco 
de lesão. Quando possível, é ideal ter a linha média em uma orientação vertical devido ao alinhamento muscular e 
esquelético ideal para distribuição de força (por exemplo, em um agachamento). À medida que o tronco se move a 
partir de uma orientação vertical, como no deadlift (levantamento terra), a demanda da musculatura para manter 
a coluna neutra aumenta. O movimento do tronco para a frente, no entanto, não aumentará o risco de lesão se 
a estabilização da linha média for realizada. É quando a estabilização da linha média é perdida que a força de 
cisalhamento experimentada pela coluna aumenta. A coluna humana é mais suscetível a lesão quando exposta à 
força de cisalhamento (versus compressão). A força de cisalhamento resultante tenta empurrar uma vértebra contra 
a outra, ao mesmo tempo em que os músculos e os ligamentos resistem a essa perda de posicionamento. Se os 
músculos e os ligamentos não forem fortes o suficiente, poderá ocorrer uma lesão na coluna.

Desvios da posição neutra
Os desvios da posição neutra podem ocorrer na flexão (curvatura para frente em relação à posição neutra) ou 
na extensão (curvatura para trás em relação à posição neutra). Relembrando que a função natural dos músculos 
abdominais é flexionar a coluna, portanto, a flexão da coluna por si só não é necessariamente um problema (por 
exemplo, sair da cama) e tem o potencial de ser um benefício para reduzir o braço de alavanca (por exemplo, posições 
estáticas de ginástica). Similarmente, os eretores estendem a coluna. A extensão além da posição neutra não é 
necessariamente perigosa, mas pode ser, dependendo do grau de desvio e da carga sobre o corpo.

A seguinte hierarquia de posicionamento da coluna está listada em ordem crescente de risco de lesão:
• Mais segura: Estabilização da linha média em uma posição neutra.
• Mais arriscada: Coluna não neutra em uma posição estática. Embora menos ideal do que a estabilização 

da linha média em uma posição neutra, posições estáticas (flexionadas ou estendidas) previnem o 
movimento individual de segmentos da coluna. Isso significa que nenhuma vértebra individualmente 
carregará a maioria das forças num levantamento.

• Mais perigosa: A perda da coluna neutra durante o movimento, especificamente ao iniciar numa posição 
neutra e passar para uma flexão significativa da coluna. Esse é o caso com maior probabilidade de causar 
lesões, já que há movimento individual dos segmentos da coluna e uma ou algumas vértebras suportam a 
maior parte das forças num levantamento.

A lesão mais comum a partir da perda de estabilização da linha média é quando a lombar (L1-L5) se flexiona sob 
carga, mudando de uma curvatura côncava normal da parte inferior da coluna para convexa. A flexão da coluna é 
geralmente observada com uma flexão acentuada do quadril ou quando a linha média está resistindo a uma carga 
na parte frontal do corpo, como em um deadlift (levantamento terra).

Os atletas também podem desviar-se da posição neutral ao superestender ou hiperestender a coluna, o que significa 
curvar-se significativamente para trás gerando uma amplitude de movimento prejudicial. Há uma diferença entre 
a curvatura natural da coluna em S e uma extensão exagerada da coluna. Colocar os atletas em uma posição de 
hiperextensão não aumenta os benefícios da coluna neutra e pode colocá-los em risco de lesão.

A hiperextensão pode resultar nas mesmas lesões de uma flexão excessiva (ou seja, hérnia de disco ou danos nas 
articulações facetárias). A hiperextensão geralmente ocorre com atletas mais flexíveis ou, ocasionalmente, com 
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atletas mais avançados. Hiperextensão geralmente aponta uma falta de engajamento dos músculos abdominais 
e pode ser abordada indicando ao atleta para contrair o abdômen. É frequentemente observada quando o atleta 
executa levantamentos acima da cabeça.

MoviMenTo do cenTro Para as eXTreMidades
Os movimentos do centro para a extremidade demonstram uma sequência de contração muscular que começa com 
os músculos produtores de grande força e baixa velocidade do core (músculos abdominais e eretores da coluna) e 
quadril, e termina com os músculos produtores de pouca força e alta velocidade das extremidades (bíceps, panturrilhas 
e flexores de punho). O movimento do core para a extremidade inicia com a estabilização da linha média para a 
transferência de força eficaz, ou seja, é criada uma base e a força irradia daí. Esse padrão muscular ensina o atleta 
a transmitir potência de forma fluida de uma área do corpo para outra. O movimento do core para a extremidade 
maximiza o desempenho porque encarrega a musculatura maior da geração primária de força, permitindo que forças 
maiores sejam desenvolvidas. Essa sequência aumenta a eficiência e permite a realização de maior trabalho.

Os movimentos do core para a extremidade apresentam menos riscos do que os movimentos que violam esse 
padrão, porque os músculos maiores são responsáveis pela geração de grande parte da força. Grupos musculares 
menores e tendões e ligamentos associados são mais suscetíveis a lesões, como rompimento, quando expostos a 
cargas projetadas para grupos maiores.

Os movimentos do core para a extremidade são realizados a todo momento, não apenas com movimentos que 
envolvem os braços e as pernas, então erros podem acontecer a qualquer momento. Até mesmo um shoulder 
press ou um deadlift (levantamento terra) podem não demonstrar efetivamente um movimento do core para a 
extremidade sem uma linha média estável. Para erros dinâmicos, violações do core para a extremidade ocorrem 
quando não é usado o momento oportuno e os braços se movem antes da extensão do quadril e das pernas (ou seja, 
empurrar ou puxar antes).

EQUILÍBRIO DO PLANO FRONTAL
O plano frontal divide o atleta em uma metade anterior e uma posterior. É o plano sobre o qual uma pessoa se 
equilibra e divide o atleta na metade do pé. Referenciar o movimento do atleta (ou seja, sua linha de ação) e o objeto 
que ele está movendo em relação ao plano frontal pode determinar a eficiência do atleta.

Desvios significativos do atleta e/ou do objeto para a frente do plano frontal impedem a conclusão bem sucedida 
da tarefa, principalmente conforme a carga aumenta. Esses desvios também podem afetar outros pontos de 
desempenho (ou seja, coluna neutra, peso nos calcanhares). Geralmente, mover um objeto em linha reta (ou seja, 
no plano frontal) pode melhorar o desempenho aumentando a eficiência à medida que o objeto segue a menor 
distância entre dois pontos. Observe, no entanto, que o movimento do atleta acomoda o objeto e pode ou não ser 
caracterizado por linhas retas. Por exemplo, em um movimento como o agachamento, uma linha de ação eficaz é 
criada quando o quadril se movimenta para trás e para baixo à medida que os joelhos flexionam. Dessa forma, o 
atleta mantém o peso nos calcanhares e, quando o agachamento é realizado com carga, a barra percorre a linha 
mais curta. Esse movimento também pode reduzir o excesso de força na patela, o que pode ocorrer se os joelhos 
avançarem excessivamente para a frente (ou seja, quando os calcanhares levantam).

O equilíbrio do plano frontal também pode estar presente em um pull-up com kip, quando o plano é formado ao 
longo da linha que vai das mãos ao chão. O atleta é mais eficiente quando o centro de massa oscila em relação a esse 
plano para manter o sincronismo eficiente do balanço. No pull-up com kip, quando o centro de massa desvia muito 
do plano frontal, o atleta perde o sincronismo e tem que reiniciar o balanço.
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A falta de equilíbrio em relação ao plano frontal pode aumentar o risco de lesão porque aumenta as chances de 
outros erros no movimento. Por exemplo, se o peito desce em um front squat (agachamento frontal) com a barra 
desviando para a frente do plano frontal, isso pode resultar em flexão da coluna. No entanto, a violação do equilíbrio 
em relação ao plano frontal por si só não é muito arriscada.

enGaJaMenTo da cadeia PosTerior
A cadeia posterior inclui o grupo de músculos, tendões e ligamentos da parte posterior (traseira) do corpo, que 
contém os isquiotibiais (bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso), músculos glúteos (“glúteos”) e eretores da 
coluna. “Engajamento” significa que essa musculatura contribui para o movimento. Engajamento da cadeia posterior 
não se refere a usar a cadeia posterior na tentativa de excluir a cadeia anterior. De forma ideal, há um equilíbrio de 
pressão entre as almofadas plantares e os calcanhares, com a linha de ação no plano frontal. O engajamento da 
cadeia posterior também permite que o atleta mantenha o alinhamento ideal dos joelhos com os pés.

A inclusão desse grande conjunto de músculos da parte posterior do corpo maximiza o desempenho porque 
aumenta a geração de potência, resultando em maior velocidade de execução ou maior carga levantada. Manter 
os calcanhares no chão aproxima a carga do plano frontal, ajudando o atleta a permanecer equilibrado e conduzir 
a carga para cima, não para a frente. Isso aumenta a eficiência. O engajamento dos eretores da coluna também é 
essencial para manter a estabilização da linha média e fornecer uma base mais forte para transmitir forças.

Por fim, o engajamento da cadeia posterior ajuda a manter os joelhos alinhados com os dedos dos pés, onde há 
a melhor posição mecânica de alavanca entre a parte superior e inferior da perna. Com o engajamento da cadeia 
posterior, a musculatura maior é recrutada para movimentar a carga e é criado espaço suficiente para a total 
amplitude do movimento em um agachamento. Quando os joelhos são projetados para dentro, o centro de pressão 
muda para frente (dado o ângulo em os joelhos flexionam). Esse posicionamento geralmente é resultado do mau 
desenvolvimento dos rotadores externos do quadril.

O engajamento da cadeia posterior contribui para a segurança porque promove a estabilização da linha média e 
o equilíbrio em relação ao plano frontal. Além disso, manter os joelhos alinhados com os dedos dos pés reduz as 
forças laterais e rotacionais na articulação do joelho. Essas forças são problemáticas para uma articulação do tipo 
dobradiça como o joelho, quando tendões, ligamentos e cartilagem e meniscos associados poderiam ser lesionados 
quando falhas na mecânica são permitidas e não corrigidas ao longo do tempo. É menos provável que uma única 
repetição cause danos significativos às articulações, mas milhares de repetições realizadas ao longo do tempo 
podem desgastar a integridade estrutural dos joelhos.

Pressão nos pés
A falta de engajamento da cadeia posterior resulta no direcionamento excessivo do atleta (e/ou objeto) à frente 
do plano frontal. Um treinador pode ver isso ao observar o centro de pressão nos pés em todos os movimentos, 
principalmente com flexão do joelho ou quadril. Isso pode ou não ocorrer em conjunto com a saída do calcanhar do 
chão. O calcanhar pode permanecer no chão enquanto o centro de pressão muda para a frente.

Isso também pode indicar transferência prematura do peso para os dedos dos pés, principalmente durante a 
extensão explosiva do quadril, que resulta na extensão do quadril para a frente, e não para cima. Se um atleta pula 
para a frente durante um levantamento, isso pode ser um indicativo de transferência prematura do peso para os 
dedos dos pés. “Extensão tripla” não é uma extensão plantar forçada em conjunto com a extensão dos joelhos e 
quadril. Ela é atingida quando os calcanhares saem do chão por causa e depois de uma extensão violenta, criando 
assim extensão do quadril, joelho e articulações de tornozelo. A análise de levantadores de elite mostra que quanto 
mais o levantador mantém contato com o chão durante a segunda puxada, maior é a aceleração da barra. Maior área 
de superfície em contato com o chão possibilita maior transferência de força.
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Posição dos joelhos
Com relação à posição dos joelhos, embora haja duas direções que os joelhos podem seguir para sair do alinhamento 
com os pés (lateral ou medial), o erro geralmente ocorre quando os joelhos são projetados para dentro (medial). O 
grau de desvio no alinhamento dos joelhos geralmente aumenta com maior flexão de quadril e joelhos em um 
movimento e/ou base mais aberta. Um atleta com uma posição dos joelhos incorreta em qualquer movimento 
produzirá algum grau de erro a qualquer momento em que os joelhos flexionarem. Por exemplo, um atleta com 
joelhos entrando em um agachamento provavelmente apresentará o mesmo problema em um grau obviamente 
menor ao correr, ao realizar box jumps (saltos na caixa), push presses, etc.

FUNÇÃO CORRETA DO QUADRIL
Função correta do quadril refere-se à habilidade do atleta de flexionar e estender o quadril para maximizar sua 
contribuição em um movimento. Os isquiotibiais e glúteos são potentes extensores do quadril. Uma extensão 
potente e completa do quadril é necessária para a capacidade atlética de elite porque:

1. aplica a maior força no objeto; e
2. cria a maior elevação do objeto, permitindo mais tempo para o atleta acomodá-lo ou recebê-lo.

Não há grandes problemas de segurança com a extensão lenta ou incompleta do quadril.

A função deficiente do quadril costuma ser observada em uma das três formas:
1. quadril mudo;
2. falta de extensão do quadril; e/ou
3. extensão lenta do quadril.

Um quadril mudo nunca se fecha/flexiona (e, portanto, é um quadril “permanentemente” aberto”. Se o quadril nunca 
se fecha, o movimento é predominantemente direcionado pelos quadríceps. Os quadríceps estendem os joelhos 
sem a contribuição dos isquiotibiais e dos glúteos. A falta de extensão do quadril não permite a expressão total da 
potência dos isquiotibiais e dos glúteos. Isso não permite a aceleração eficaz da barra ou do objeto e, portanto, não 
o(a) eleva a um grau significativo. Até mesmo pequenos desvios da extensão completa do quadril resultam em redução 
da transmissão de potência. A velocidade da extensão do quadril tem papel crucial na aceleração do objeto a ser 
levantado, principalmente quando o objeto deve ser elevado muito além de seu ponto de partida (por exemplo, do 
rack para cima da cabeça). Em todos os casos, a potência da musculatura do quadril não é expressada da forma ideal.

OMBROS ATIVOS
Um ombro ativo é a posição mais estável para o ombro ao se trabalhar contra uma sobrecarga. Isso significa que o 
ombro ativo está presente nos levantamentos de peso acima da cabeça e nas séries de deadlift (levantamento terra), 
incluindo deadlift, sumo deadlift high pull e clean com a med ball. Além dos nove movimentos funcionais, ombros 
ativos são usados em pull-up com kip, ring dip (mergulho nas argolas), handstand push-up, remo e snatch, dentre 
outros movimentos.

Ombros ativos têm relação com a posição e a estabilização das escápulas e exige diferentes ações do atleta, 
dependendo do movimento. Em cada movimento, os atletas tentam manter o ombro em uma posição relativamente 
natural e neutra, sem ceder à carga. Ao mesmo tempo, ele cria espaço suficiente entre as estruturas anatômicas do 
ombro para que elas se movimentem livremente sem impacto. Normalmente, isso significa que um atleta demonstra 
ombros ativos ao aplicar força na direção oposta à carga. Por exemplo, em um overhead squat, o atleta empurra a 
barra para cima. Em um push-up, o atleta empurra o chão para baixo. Em uma remada, o atleta empurra para trás 
para evitar o arredondamento dos ombros. Há também casos em que o ombro ativo não é atingido ao empurrar 
contra a carga (por exemplo, bench press [supino]). Em todos os casos, a retração, elevação, etc. não são levadas à 
amplitude final, o que resulta em uma posição superficial. Por exemplo, a retração em um deadlift (levantamento 
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terra) não é uma retração completa que resulta na perda de estabilização da linha média ou em uma posição que 
não seria possível sob sobrecarga real.

Um ombro ativo cria um alinhamento esquelético ideal, permitindo que grande parte da musculatura do tronco (por 
exemplo, trapézio) auxilie na estabilidade do ombro e potencie as maiores forças. Um ombro ativo também remove 
o processo acromial do caminho do úmero, reduzindo a chance de pinçamento dos tendões do bíceps e músculos 
do manguito rotador. As chances de pinçamento aumentam conforme a pegada se estreita. Em um overhead squat, 
por exemplo, uma pegada mais aberta requer menor elevação para criar espaço livre.

Quando um atleta perde a ativação dos ombros, a direção do movimento dos ombros (por exemplo, para a frente, 
para baixo) depende do movimento. O coach precisa observar de onde a força está sendo aplicada e determinar se 
os ombros estão se movendo nessa mesma direção (por exemplo, ceder).

AMPLITUDE TOTAL DO MOVIMENTO EM RELAÇÃO À ARTICULAÇÃO
A amplitude total do movimento em relação à articulação descreve as posições anatômicas naturais iniciais e finais 
de um movimento. A amplitude total do movimento permite um maior complemento da musculatura a ser usada 
(por exemplo, atingir a profundidade total em um agachamento, usar ombros ativos) e, em alguns casos, melhor 
vantagem mecânica (por exemplo, barra repousando no corpo em rack frontal). A segurança das articulações é 
maximizada ao preservar a amplitude do movimento requerido, ao mesmo tempo em que melhor distribui as 
forças em uma articulação ou em uma série de articulações. Além disso, aumentar a musculatura e as articulações 
envolvidas permite que o atleta desenvolva a coordenação neuromuscular que é universalmente encontrada em 
movimentos compostos e esportes.

Em direção ao outro extremo, hiperextensão ou tentar criar artificialmente maior amplitude de movimento além 
da função anatômica natural de uma articulação pode ser prejudicial para a saúde das articulações; mais nem 
sempre é melhor.

Treinar até a amplitude total do movimento em movimentos funcionais prepara melhor um indivíduo para qualquer 
tarefa concebível. Embora as tarefas diárias nem sempre exijam a amplitude total do movimento, treinar até os 
limites de amplitude natural evitará deficiência se e quando as articulações precisarem atingir a amplitude total. 
Usar a amplitude total do movimento preserva a saúde, flexibilidade e força das articulações, reduzindo as chances 
de lesão e decrepitude posteriormente. Se não houver uma questão de segurança mais urgente que precise ser 
corrigida primeiro, o treinador precisa preservar a amplitude total do movimento acima de qualquer coisa (por 
exemplo, adicionar carga, aumentar velocidade).

BASE E/OU PEGADA EFICAZ
Refere-se às posições dos pés e das mãos usadas durante um movimento, quando a base e a pegada ideal permitem 
a realização da tarefa e a habilidade de exibir todos os pontos de desempenho do movimento.

Há duas bases comuns no CrossFit. Uma base mais estreita (largura do quadril) é usada em deadlifts (levantamentos 
terra), presses (desenvolvimento de ombro) e levantamentos olímpicos. A base na largura do quadril permite 
uma transferência mais direta da força por meio dos calcanhares/chão e em relação ao objeto a ser movido. Uma 
base mais aberta (largura do ombro) é usada em movimentos de agachamento, permitindo maior profundidade 
e contribuição da cadeia posterior. Alguma eficiência na transferência de força pode ser perdida com a base mais 
aberta (em relação à largura do quadril), mas obtém-se função e amplitude de movimento. É possível usar uma base 
diferente para permitir uma mecânica de carregamento diferente. Por exemplo, uma base mais aberta é adotada 
no sumo deadlift. Isso permite que o tronco permaneça mais reto, permitindo que as pernas e o quadril facilmente 
ajudem as costas durante o levantamento.
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A pegada é geralmente mais aberta do que a largura dos ombros ou do quadril, de modo a não interferir no objeto 
ou outros pontos de desempenho, mas poderá ser mais aberta se o movimento exigir. Por exemplo, a pegada no 
deadlift (levantamento terra) deve ser aberta o suficiente para não interferir nas pernas, mas é significativamente 
mais aberta no snatch para reduzir a distância total que a barra deve percorrer.

Em muitas aplicações na vida real com objetos diferentes, uma base mais aberta ou uma pegada mais estreita pode 
ser usada. É fundamental que os atletas aprendam a aplicar outros pontos de desempenho, independentemente 
da base e da pegada usadas para acomodar um objeto. É especialmente importante ao preparar um atleta para 
situações fora da academia, quando uma base e uma pegada mais convenientes nem sempre são possíveis.

Não há grandes preocupações de segurança em caso de falta de base ou pegada eficaz, exceto quando outros 
pontos de desempenho são afetados. O valor de qualquer ajuste de base e pegada deve ser avaliado com base em 
seu efeito sobre todos os outros pontos de desempenho no movimento.

AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA E DESEMPENHO
Simplesmente observar a posição de um atleta em um movimento não proporciona contexto suficiente para avaliar 
o risco à segurança e o benefício no desempenho. Ambos são avaliados individualmente com base no(a):

1. capacidade atlética;
2. carga envolvida;
3. posicionamento; e
4. velocidade de execução.

Um treinador não é capaz de identificar posições incorretas sem esse contexto mais amplo. A probabilidade de 
diminuição do desempenho e aumento da chance de lesão cresce à medida que o atleta se afasta de uma posição 
correta ou a carga aumenta em relação à capacidade máxima do atleta. Por exemplo, pegar uma sacola de mercado 
com a coluna arredondada é algo comum e contém baixo risco à segurança para muitos atletas de CrossFit. No 
entanto, esse mesmo posicionamento poderia ser mais problemático para um iniciante fazendo um deadlift 
(levantamento terra) com 135 lb (61 kg) ou um atleta competitivo avançado que faz um deadlift (levantamento terra) 
com 500 lb (226 kg).

No treinamento de rotina, os atletas são incentivados a fazer os exercícios usando as posições corretas para 
desenvolver força e conscientização. O uso da mecânica correta promove uma maior chance de desenvolvimento 
de potência e diminui o risco de lesão a longo prazo. Treinar usando as melhores posições, independentemente da 
carga usada, desenvolve um padrão motor correto que prepara melhor o atleta para cenários com sobrecarga e alta 
intensidade.

Devido aos benefícios para a segurança, eficácia e eficiência, a mecânica adequada é uma preocupação diária dos 
treinadores de CrossFit. Trabalhar para o aprimoramento do movimento não é somente para iniciantes e é, sem 
dúvida, mais importante à medida que o atleta avança. A margem de erro diminui à medida que a carga e a velocidade 
aumentam. Os grandes competidores dependem de eficiências que podem criar segundos de vantagem. Um 
treinador não pode se contentar com nada menos do que uma mecânica excelente. Por exemplo, um agachamento 
imaturo pode ser uma posição segura, mas se o atleta pode aprender a levantar o peito, cada ângulo de elevação 
pode aumentar as cargas que podem ser levantadas no clean ou snatch, por exemplo. Um treinador deve desafiar a 
si mesmo para desenvolver melhores atletas além da sua capacidade atual.
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conclusão
Esses temas fornecem um modelo através do qual um treinador pode avaliar todos os movimentos para maximizar 
tanto a segurança quanto o desempenho de seus atletas. A capacidade de reconhecer as violações e corrigi-las é 
essencial para um treinador, independentemente se a violação do atleta é maior ou menor.

Entender esses temas fornece um modelo para avaliar outras abordagens para ensinar um movimento. Esses temas 
também podem ajudar o coach a pensar de forma crítica sobre métodos antes de inclui-los na instrução: Se não há 
um mecanismo que possa ser claramente demonstrado e que crie um movimento mais seguro ou eficaz, costuma 
ser uma distração desnecessária.

Por exemplo, suponha que um coach considere uma nova postura inicial para o snatch ou clean. Ele pretende usar 
um início dinâmico, de modo que o atleta se move pela posição inicial sem pausa antes da primeira puxada. Se 
o atleta é capaz de atingir os temas comuns (por exemplo, estabilização da linha média, engajamento da cadeia 
posterior, equilíbrio do plano frontal) em um início estático e não há ganho de desempenho claro a partir de um 
início dinâmico (ou seja, maior carga levantada), isso se torna uma complexidade desnecessária para ser adicionada 
à mecânica do levantamento. Mudanças na mecânica dos movimentos devem ser realizadas quando há ganhos 
óbvios no desempenho ou menor risco de lesão.
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EXERCÍCIO PRÁTICO 2 - ENSINO E OBSERVAÇÃO DE ERROS DE MOVIMENTOS 

Baseia-se nas habilidades desenvolvidas durante o Exercício Prático 1. 

Primeiramente, praticaremos a habilidade básica de identificação de erros. Também será abordado o conjunto de 
habilidades associadas com priorização, avaliação de erros de movimento em um atleta específico e treinamento 
com atenção distribuída em um grupo pequeno.

Além disso, esse exercício permite a discussão e a prática de três diferentes estratégias de dicas (verbais, visuais e 
táteis) e a prática do reconhecimento da ocorrência de melhoria após uma dica. 

Os exercícios não são eficazes como um estilo de treinamento independente. O objetivo é integrar as habilidades 
aqui desenvolvidas em um método de treinamento completo. 

Fonte(s) do cabeçalho: Variável(is) do texto do cabeçalho: 

Exercício Prático 2 - Ensino e Observação de Erros de Movimentos
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AUTOAVALIAÇÃO

Habilidade de identificação: requer melhoria satisfatório

Erros estáticos 

Erros dinâmicos 

Habilidade de: requer melhoria satisfatório

Priorizar erros 

Fazer correções 

Reconhecer melhoria 

Quais erros estáticos você foi inconsistente em identificar?

Quais erros dinâmicos você foi inconsistente em identificar?

Que movimentos você considerou os mais difíceis de corrigir?

Qual estratégia de dicas você achou que foi mais desafiadora (verbal, visual, tátil)?

Das dicas aprendidas, qual você achou mais eficaz?

Quais foram as principais lições desta sessão? O que você pode fazer para melhorar?
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DIAS PESADOS

Há uma tendência de novos atletas e treinadores de CrossFit evitarem totalmente dias pesados ou executá-
los incorretamente. No entanto, CrossFit é um programa de força e condicionamento. Embora algumas pessoas 
definam CrossFit por seu programa de treinos com modalidades mistas por tempo (“met-cons”), essa é uma visão 
limitada. Dias destinados ao treinamento de força são essenciais para o CrossFit e fazem parte da prescrição de 
treinos constantemente variados da CrossFit.

Dias pesados são necessários para desenvolver força e potência. A produção de potência diminui com o tempo, 
o que significa que a capacidade de trabalho de um atleta em curtos períodos de tempo define o limite teórico 
para sua curva total (Figura 1). É possível ter altos níveis de potência de curta duração e pouca potência a qualquer 
momento (por exemplo, basista), mas é importante ter níveis baixos de potência de curta duração e níveis maiores 
de potência de longa duração. Portanto, dias pesados são essenciais para um programa de preparo físico geral e 
devem ser usados, no mínimo, uma vez por semana ou uma vez a cada dois ciclos (quando um ciclo for três dias de 
treino, um de descanso).

Figura 1. Curva da capacidade de trabalho generalizada.

Dias pesados não são o único momento em que atletas realizam adaptações de força. Mesmo em um treino de 
condicionamento metabólico, dependendo da tarefa e da capacidade do atleta, qualquer número de exercícios pode 
gerar força. Push-ups para novatos desenvolvem força de forma semelhante ao bench press (supino), uma tentativa 
de thruster com 95 lb (43 kg) para um atleta de CrossFit desenvolve força de agachamento. À medida que a força de 
um atleta aumenta, push-ups e thrusters com 95 lb (43 kg) tendem a favorecer outras adaptações, como resistência 
muscular, e maiores cargas são necessárias para aumentar ainda mais a potência.

Dias pesados podem ser realizados com a maioria dos movimentos de levantamento de peso ou ginástica, como 
dips e pull-ups com carga e levantamento de objetos diferentes (por exemplo, sacos de areia, barras axle). Na maioria 
das vezes, no entanto, uma barra é melhor porque é impossível combinar a facilidade e a variação de carregamento 
da barra com outros equipamentos. Dias pesados também podem incluir todas as variações de movimentos padrão 
com a barra (por exemplo, hang power, com déficit, puxando de pinos/para-choques).

Fonte(s) do cabeçalho: Variável(is) do texto do cabeçalho: 
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Esquemas de repetição
Os treinos em dias pesados são compostos por pequenas séries, geralmente de 1 a 5 repetições, com o volume total 
de repetições de aproximadamente 7 a 25. Repetições diferentes dessa variação não produzem a resposta desejada. 
Se houver pouquíssimas repetições (por exemplo, uma repetição próxima da carga máxima), o atleta não produzirá 
desgaste suficiente nos músculos sobrecarregados para gerar uma nova adaptação. Contrariamente, muitas 
repetições (por exemplo, 30 ou mais repetições próximas da carga máxima) produzem muito desgaste para o atleta 
se recuperar em um período de tempo razoável. As séries geralmente são realizadas a 80 a 85% da carga máxima, 
ou acima; as séries de aquecimento usadas para atingir essa carga não são consideradas no total de repetições. Essa 
não é uma porcentagem exata, mas uma série deve ser pesada o suficiente para requerer esforço concentrado. As 
séries também não produzem uma respostas cardiorrespiratória significativa.

Os esquemas de repetição podem variar. Como regra geral, quanto maior o número de repetições em uma série 
ou em uma sessão, menor é a carga. Isso tende a desenvolver resistência muscular e/ou técnica. Quanto menor o 
número de repetições, maior é a carga. Isso tende a desenvolver força. Ambas as abordagens devem ser utilizadas. 
Os padrões de repetições incluem esquemas padrão como 7 x 1, 5 x 3, 5 x 5 (séries x repetições); padrões do tipo 
pirâmide de 1-2-3-2-1 (repetições por série); esquemas ascendentes/descendentes como 5-4-3-2-1 (repetições por 
série); sem especificação de série (por exemplo, treino até um push press máximo); e treinamento a cada minuto 
(1, 2 ou 3 repetições a cada minuto durante 10 minutos), dentre outros. Tentativas com falhas são consideradas nas 
séries. Entretanto, o objetivo de uma sessão deve ser completar a maioria dos levantamentos.

Dias pesados servem para todos: jovens, idosos, condicionados, não condicionados. Ao usar o conceito de 
intensidade relativa, o treinador orienta cada atleta a levantar uma carga relativamente alta para ele. Até mesmo 
os iniciantes devem participar, embora o treinador deva ser mais cauteloso ao indicar progressão de carga para 
um novo atleta. Os treinadores podem passar mais repetições para os iniciantes (em cada série ou aumentar o 
número total de séries) para um progresso bem gradual até uma carga razoavelmente desafiadora, ao mesmo 
tempo em que apresentam aos poucos a mecânica apropriada. Geralmente, novos atletas estabelecem um recorde 
pessoal cada vez que levantam uma carga pesada. À medida que o levantador fica mais experiente, podem ocorrer 
sessões sem um novo recorde pessoal. Estabelecer um recorde pessoal não é necessário para colher os benefícios 
do levantamento pesado.

Minimizar risco
À medida que o risco com a carga aumenta, o treinador tem várias preocupações com segurança para lidar ao conduzir 
uma sessão de treino de força. Uma aula de dia pesado começa com um aquecimento completo para preparar os 
atletas para a carga máxima (por exemplo, aumentar a temperatura do core e aumentar a amplitude do movimento). 
Também permite ao treinador a oportunidade de corrigir e refinar a mecânica durante as séries de aquecimento 
do movimento para minimizar riscos. Encontrar a melhor forma de concluir as séries de aquecimento costuma se 
tornar um processo intuitivo à medida que os atletas se tornam mais experientes com o levantamento de cargas 
pesadas. Entretanto, a maioria dos atletas, em seus primeiros anos, ainda precisam de direção durante esta sessão. 
A prática comum para séries de aquecimento é, no mínimo, 3 a 5 séries de aquecimento, começando com peso mais 
leve/maior número de repetições até peso mais pesado/menor número de repetições. Os períodos de descanso 
nas séries de aquecimento não precisam ser tão longos quanto nas séries de treino. Seja qual for o aquecimento, os 
treinadores não podem fadigar o atleta para a séries de treino. Em vez disso, as séries de aquecimento preparam 
gradualmente o corpo para cargas mais pesadas, enquanto ainda refinam a mecânica do levantamento.

O treinador também deve ensinar a cada atleta como sair e/ou auxiliar, conforme necessário, antes da tentativa 
com uma carga significativa. É mais fácil para os participantes praticarem com PVC ou bastão. Um treinador não 
pode presumir que os atletas executarão as técnicas de saída e auxílio corretamente sem instruções específicas. 
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O chão da academia também precisa estar organizado para oferecer segurança, a distância entre os atletas deve 
ser transitável e o chão deve estar livre de equipamentos extras. Os treinadores podem optar por orientar os 
participantes a compartilharem os racks, em parte para reduzir o número de equipamentos e o espaço necessário. 
O compartilhamento de racks permite que os atletas ajudem uns aos outros com a colocação da carga, remoção da 
carga e suporte. Também permite tempo de descanso adequado entre as séries para que os atletas se recuperem 
totalmente. Ao usar racks, instruções adicionais são necessárias para garantir que os atletas mantenham uma 
distância suficiente entre eles e os racks ao realizarem o levantamento. O treinador precisa descrever de forma 
clara como as séries devem ser realizadas para evitar confusão. Por exemplo, o treino pode ser 5 x 5 front squats 
(agachamento frontal). O treinador quer que os atletas tentem aumentar a carga a cada série? O treinador quer 
que os atletas mantenham uma determinada porcentagem em todas as séries? Ou o treinador talvez queira que os 
atletas atinjam um recorde máximo de 5 repetições, significando que o número exato de séries é menos importante 
(talvez leve 4 séries, talvez 5 séries)? Todas essas abordagens são válidas e potencialmente benéficas, mas o treinador 
precisa indicar qual é a intenção daquele dia em particular.

Durante as séries, o treinador deve aplicar de forma adequada os princípios de treinamento de limiar da mesma 
forma que aplicaria em qualquer outro treino. Quando a mecânica de um atleta sofre um desvio significativo dos 
pontos de desempenho, a carga precisa ser reduzida. Isso é importante quando várias dicas verbais e visuais não 
resultam na melhoria da mecânica. É possível que o treinador consiga corrigir a mecânica com cargas mais leves e, 
em seguida, permita que o atleta aumente novamente a carga de forma gradual. Desvios dos pontos de desempenho 
também exigem que o treinador mude o movimento para poucas repetições antes de usar o movimento completo 
(por exemplo, usar puxadas de snatch para corrigir um atleta que esteja puxando antes da hora durante o snatch 
completo). Ao término do treino, o treinador deve incluir organização de equipamentos e registro do treino como 
parte do período de desaceleração.

As dicas dadas durante uma sessão de levantamento de cargas pesadas precisam ser muito diretas. A atenção 
do atleta estará quase toda voltada para o esforço exigido para concluir o levantamento. O treinador terá pouco 
tempo ou oportunidade para influenciar na qualidade do movimento durante a série. Portanto, as dicas precisam ser 
curtas, fáceis de implementar e dadas com uma intensidade que esteja de acordo com o esforço do levantamento. 
Se mais consideração técnica for necessária, o tempo entre as séries poderá ser uma grande oportunidade para isso. 
No entanto, ao retornar para a próxima série, o atleta deve ter uma imagem bastante clara daquilo em que precisa 
focar. Dar ao atleta mais de uma ou duas coisas para pensar não costuma resultar em mudança alguma.

conclusão
Os treinadores precisam programar dias de força regularmente com seus clientes e garantir que todos os 
participantes atinjam o estímulo desejado durante a sessão de treinamento. Essas sessões dão aos coaches e aos 
atletas oportunidades para melhor a mecânica, adquirir novas habilidades e ver progresso em uma modalidade que 
é essencial para desenvolver o condicionamento físico (fitness) almejado pelo CrossFit.
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TEACH BACK 1 - TREINAMENTO INDIVIDUAL

Os instrutores dão feedback somente em algumas áreas. Com isso, não espere ter uma avaliação completa dos 
pontos fortes e áreas que precisam de melhorias para cada sessão abaixo. Reserve um tempo para refletir sobre 
seu método de treinamento e considere o feedback dado para outras pessoas para avaliar de forma crítica as áreas 
não abordadas pelos instrutores.

Movimento Ensinado:           

O que você fez bem nas seguintes categorias?

• Demonstração

• Ensino

• Observação

• Correção

• Gerenciamento de Grupo

• Presença e Atitude

Fonte(s) do cabeçalho: Variável(is) do texto do cabeçalho: 

Teach Back 1 - Treinamento Individual
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O que você precisa trabalhar nas seguintes categorias?

• Demonstração

• Ensino

• Observação

• Correção

• Gerenciamento de Grupo

• Presença e Atitude

O que você pretende melhorar na sessão de treinamento em grupo a ser realizada amanhã?



Objetivos de Aprendizagem, continuação

Manual e Guia de TreinaMenTo nível 2  
dia 2

Copyright © 2020 CrossFit, Inc. Todos os direitos reservados. 

Manual e Guia de Treinamento Nível 2 | 40 de 80 

TOC Link Section Start 

Dia 2

   
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final do Dia 2, os participantes serão capazes de:
1. Comunicar de forma eficaz os pontos de desempenho de movimentos funcionais para indivíduos e 

grupos.
2. Demonstrar presença, atitude e habilidades de gerenciamento de grupo apropriadas.
3. Elaborar e avaliar a eficácia de um programa.
4. Avaliar o nível de condicionamento físico (fitness) e a capacidade atlética de um indivíduo e realizar a 

adaptação adequada.
5. Entender e implementar os componentes fundamentais de uma aula eficaz.
6. Identificar e discutir estratégias de nutrição eficazes para educação, implementação, cumprimento e 

manutenção.

Fonte(s) do cabeçalho: Variável(is) do texto do cabeçalho: 

Objetivos de Aprendizagem
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TEACH BACK 2 - TREINAMENTO EM GRUPO

Os instrutores dão feedback somente em algumas áreas. Com isso, não espere ter uma avaliação completa dos 
pontos fortes e áreas que precisam de melhorias para cada sessão abaixo. Especialmente no Dia 2, os instrutores 
procuram dar feedback em uma área específica que foi uma fraqueza do Dia 1. Reserve um tempo para refletir sobre 
seu método de treinamento e considere o feedback dado para outras pessoas para avaliar de forma crítica as áreas 
não abordadas pelos instrutores.

Movimento Ensinado:           

O que você fez bem nas seguintes categorias?

• Demonstração

• Ensino

• Observação

• Correção

• Gerenciamento de Grupo

• Presença e Atitude

Fonte(s) do cabeçalho: Variável(is) do texto do cabeçalho: 

Teach Back 2 - Treinamento em Grupo
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O que você precisou trabalhar nas seguintes categorias?

• Demonstração

• Ensino

• Observação

• Correção

• Gerenciamento de Grupo

• Presença e Atitude

Você conseguiu aplicar os feedbacks de ontem na sessão de hoje de forma eficaz?

O que você fez diferente?
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NUTRIÇÃO

INTRODUÇÃO
Como e o que você come são comportamentos que têm grande impacto na saúde e no desempenho. Durante 
a palestra sobre nutrição no Nível 1, os participantes foram apresentados à importância de comer alimentos de 
qualidade, e foram discutidas maneiras comuns de se quantificar a ingestão de alimentos. Comer carnes, verduras, 
oleaginosas e sementes, algumas frutas, pouca farinha branca e evitar açúcar, em combinação com pesagem 
e medição de macronutrientes, pode ter um grande impacto na saúde e nos resultados de desempenho de 
um indivíduo.

Um tsunami de doenças crônicas está se alastrando pelo mundo e os afiliados da CrossFit são botes salva-vidas. 
Cada academia possui dentro dela mesma os ingredientes necessários para realizar grandes mudanças na saúde 
dos indivíduos.

Com coach, saber o que comer, como comer e a importância disso é apenas metade da batalha. A verdadeira 
dificuldade é implementar mudanças na dieta e tentar criar um alto nível de comprometimento.

Talvez um dos aspectos mais importantes da mudança de comportamento de uma pessoa é a crença de que ela é 
capaz de realizar uma determinada mudança. Isso é considerado autoeficácia.

É importante para os coaches saberem que eles têm tudo na academia para aumentar a autoeficácia de um atleta. 
Os coaches devem se sentir preparados para fazer a intervenção perfeita para que seus atletas se alimentem melhor 
por longos períodos de tempo, se não indefinidamente.

Os coaches devem ajudar a aumentar a autoeficácia dos atletas e incentivá-los a acreditar que mudanças são 
possíveis. O aumento da autoeficácia é resultado de:

• Experiências de domínio: Esses são pequenos passos atingíveis durante todo o processo. O sucesso nessas 
etapas aumentará a autoconfiança (ou seja, adicionar verduras em todas as refeições).

• A habilidade do coach de ajustar a estados emocionais e fisiológicos diferentes: Um coach deve se adaptar 
à maneira como os outros percebem a mudança e lidam com o estresse (ou seja, ser sensível ao fato de 
Rebecca sempre ter se alimentado daquela maneira e ter três filhos pequenos).

• Experiências de terceiros: Os coaches devem usar o sucesso de outras pessoas para convencer os atletas 
de que eles também podem ser bem-sucedidos (ou seja, Joe começou cortando alimentos de baixa 
qualidade por um mês. Depois, ele começou a pesar somente o café da manhã. E por fim estava pesando 
o almoço. Seis meses depois, perdeu 18 kg).

• Persuasão verbal/social: Os atletas devem receber suporte verbal de outras pessoas, incluindo dos 
modelos a serem seguidos (o treinador) e/ou em pequenos grupos (ou seja, criar um parceiro de 
responsabilidade, enviar lembretes, vídeos, artigos contendo qualquer material que motive o indivíduo a 
permanecer no caminho certo).

Esses são quatro fatores que afetam a autoeficácia (Bandura). Esses fatores devem ser buscados em combinação 
entre si para obter melhores resultados.

Ao pensar sobre mudança de comportamento no contexto de um ambiente de academia, podemos entender os 
estágios da mudança como contemplação, ação e manutenção. Esses três estágios se aplicam com mais precisão ao 
ambiente da academia e à relação entre coach e atleta.

Fonte(s) do cabeçalho: Variável(is) do texto do cabeçalho: 

Nutrição
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Contemplação: O atleta deseja fazer uma mudança e reconhece que seu comportamento pode ser problemático.
Ação: A mudança de comportamento foi iniciada e os comportamentos mais saudáveis estão sendo adquiridos.
Manutenção: Há comportamento saudável mantido e os atletas desenvolveram as habilidade para lidar com recaídas:

Um componente chave para a mudança bem sucedida de comportamento e progresso em cada estágio é a autoeficácia. 
O atleta acredita em sua capacidade de mudar hábitos alimentares e comer as proporções e quantidades ideais:

CONTEMPLAÇÃO
Um coach precisa, primeiro, educar. Ensinar a arte da nutrição não é diferente de ensinar movimentos funcionais. 
Requer conhecimento aprofundado do material:

• O que são alimentos de qualidade? O que são alimentos não saudáveis? Como você substitui alimentos 
não saudáveis por escolhas mais saudáveis?

• Como você quantifica macronutrientes e quais são as ferramentas necessárias para pesar e medir?
• Por que mudar sua dieta é importante e quais são os resultados esperados?
• De quais habilidades você precisa para fazer essa mudança e mantê-la?

Os coaches precisam encontrar a melhor maneira de comunicar essas informações aos seus atletas. A explicação 
deve ser simples, praticável e realista. Isso inicia o processo de construção do conjunto de habilidades e produção 
dos incentivos necessários para fazer mudanças significativas na dieta.

Academias de sucesso conseguiram isso de várias maneiras.
• Bate-papos sobre nutrição

 { Esses bate-papos são frequentemente realizados durante as sessões introdutórias.
 { Cada bate-papo se baseia no anterior. Os atletas continuam desenvolvendo conhecimentos e 

aprimorando habilidades em pequenos passos (domínio de experiências).
 { Normalmente, os registros de alimentos são usados   para determinar as alterações necessárias. 

Esse registro alimentar pode ser facilmente usado nos últimos estágios da mudança.
 � Quaisquer erros no registro de alimentos devem ser identificados e deve haver etapas 

positivas e praticáveis  para corrigi-los.
 { Os atletas recebem tudo, de listas de compras a receitas.

 � Esse nível de informação é necessário para realmente praticar o novo comportamento. A 
suposição de que a construção de uma lista de compras é fácil é uma das razões pelas quais 
muitos não conseguem. O coach deve orientar esse processo.

• Grandes Palestras sobre Nutrição
 { Normalmente, são palestras que abrangem tudo, desde comer alimentos de qualidade até usar 

maneiras diferentes de pesar e quantificar os alimentos.
 { As informações são fornecidas de uma só vez para um grande grupo de atletas, geralmente com 

uma sessão de perguntas e respostas no final.
 { Tendem a ser usadas como uma introdução aos desafios nutricionais.

 � Os pontos principais podem ser abordados novamente em um formato de pequeno grupo 
durante o desafio.

É importante entender que a maneira como alguém percebe a jornada também terá um impacto profundo nos 
resultados. Percepção é realidade. É aqui que o treinador deve se ajustar-se ao estado emocional e fisiológico do atleta.
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• Se um atleta estiver deprimido, ansioso ou assustado com a mudança de comportamento, provavelmente 
haverá um impacto negativo no resultado. As barreiras para empreender a mudança de comportamento 
podem parecer mais graves do que realmente são.

• Obviamente, nem todo mundo reage dessa maneira ao estresse negativo. Alguns são muito confiantes 
em suas habilidades. Talvez eles tenham alguma experiência passada em ser um atleta de alto nível ou 
tenham muito sucesso em outras áreas da vida. Essas experiências podem ser usadas como uma maneira 
de sustentar os esforços necessários para obter resultados ideais.

• Dito isto, a maioria das pessoas que estão tentando progredir da doença para o bem-estar terá algum 
nível de dúvida, medo ou ansiedade.

Um bom coach é sensível ao estado do atleta e encontra maneiras de aliviar o estresse e tornar a experiência positiva. 
Isso se torna muito importante nos desafios nutricionais do grupo. Lembre-se, metade da batalha é incutir a crença 
nos atletas de que eles podem fazer isso. Considere o seguinte:

• Fazer parte de um grupo pode ser extremamente intimidador, especialmente se você é o menos apto.
• Coaches de sucesso são fundamentais nesse momento e encontram um mentor para trabalhar em 

estreita colaboração com esse tipo de atleta. Os mentores devem ser positivos, relacionáveis e confiáveis.
• Às vezes, o coach se torna o mentor e se torna disponível para orientação e motivação extras.

AÇÃO
Quando o atleta estiver pronto para começar, o coach precisa encontrar maneiras de iniciar a mudança e mantê-la em 
progresso. É fácil concluir um desafio nutricional e voltar aos velhos hábitos, comendo da mesma maneira que antes.

Experiências de terceiros
Uma maneira de um treinador manter esse comportamento é fornecer experiências de terceiros.

• Encontre membros que tiveram sucesso a longo prazo e use suas histórias. Essas pessoas agora são 
modelos e suas jornadas são poderosas!

• Se você não tem essas pessoas em sua academia, procure-as na comunidade. Existem inúmeros exemplos 
de pessoas que encontraram resultados significativos com mudanças na dieta e treinamento consistente de 
CrossFit.

• É importante que você use uma variedade de histórias de sucesso da vida real e, quanto mais perto de 
casa, melhor. Ajude seus atletas a encontrar maneiras de se relacionar com esses modelos e também use 
o sucesso deles como motivação. “Se ela pode fazer isso, eu também posso!” É o processo de pensamento 
que queremos criar e desenvolver.

• Essa conexão internalizada permite que os atletas entendam que é necessário muito trabalho para obter 
resultados. Ao mesmo tempo, eles desenvolveram a confiança e a força de que precisam para continuar a 
experimentar os benefícios dessa mudança de estilo de vida.

As histórias de sucesso precisam ser compartilhadas regularmente por todos os meios possíveis. Isso pode estar 
no site, nas plataformas de mídia social ou dentro e nas paredes da própria academia. Quanto mais exposição e 
oportunidade de destacar o sucesso dos outros, melhor.

• Tente fornecer o máximo de detalhes possível.
 { Qual foi o ponto de partida da pessoa?
 { Qual foi a maior dificuldade?
 { Como a pessoa superou os tempos difíceis?
 { O que ela está fazendo para permanecer no foco?
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Essas experiências de terceiros são exatamente a razão pela qual você, o coach, deve experimentar a ingestão de 
alimentos de qualidade, pesagem e medição. Saber como é ser capaz de se relacionar com os clientes é importante 
para ter credibilidade. Você é o modelo final desta equação e está fornecendo um nível de aprendizado observacional.

Se você é proprietário de uma academia, certifique-se de que seus coaches adotem essa mentalidade. Crie uma 
cultura positiva entre sua equipe. Os coaches são exemplos de comportamento normativo para os clientes. Os 
coaches precisam demonstrar o estilo de vida, mostrar os exemplos certos e liderar de frente.

Se você é um coach e não pratica o que prega, não pode esperar que seus atletas sigam o exemplo e sejam inspirados. 
Você precisa demonstrar todos os aspectos do CrossFit, e a nutrição é uma parte importante do sucesso do programa.

Experiências de domínio
Adaptar exercícios é uma parte importante para alcançar o sucesso com o programa CrossFit. Se um treino for 
adaptado adequadamente, criará uma experiência de domínio para um atleta. Uma experiência de domínio é uma 
conquista, e realizações consistentes geram confiança para a busca de objetivos adicionais. Se você não adaptar de 
forma eficaz para seus atletas - se, por exemplo, o treino ou os movimentos forem muito difíceis - eles podem se 
tornar frustrados e desmotivados, e os resultados cessarão. O mesmo acontece com a nutrição.

Alguns atletas podem estar prontos para entrar em uma mudança nutricional com total comprometimento e 
sem hesitação.

• Para esses atletas, as experiências de domínio podem vir na forma de medições biométricas ou resultados 
de desempenho.

• Criar pontos de verificação todos os meses, com as métricas corretas, pode ser exatamente o necessário 
para mantê-los avançando.

• As métricas podem incluir medições de circunferência, análise de gordura corporal ou até mesmo o 
desempenho do benchmark (treino de referência).

Outros podem precisar de uma abordagem mais simples. Se um atleta estiver impressionado com a ideia de alterar 
completamente a qualidade da comida, pesar e medir a comida e iniciar um programa de CrossFit, pode fazer sentido 
orientar o atleta nessa transição, uma etapa de cada vez.

• As experiências de domínio podem surgir na forma de mudanças incrementais na dieta e nas celebrações 
de pequenas vitórias.

• O coach precisa fornecer etapas acionáveis   para que o atleta alcance seus objetivos, e os atletas precisam 
acreditar que essas etapas são viáveis.

• Fornecer pequenos passos possíveis pode vir na forma de simplesmente ajudar um atleta a criar uma 
refeição saudável por vez. Satisfazer esse desafio aumentará a confiança do atleta em suas habilidades e 
ajudará na busca pelo próximo passo.

• Depois que os atletas demonstrarem que podem criar com sucesso e de forma consistente uma refeição 
saudável, o coach deve desafiá-los a criar duas. Esta é a jornada.

Existem academias de sucesso que iniciam desafios com a eliminação passo a passo. Por exemplo, nos primeiros 
dias ou semanas, todos os atletas eliminam refrigerantes e sucos de suas dietas.

Depois disso, todos os atletas eliminam determinadas categorias de alimentos processados. Esse processo continua 
até que o grupo esteja comendo apenas alimentos de alta qualidade.
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A próxima etapa do desafio é pesar e medir. Isso pode começar com uma refeição e progredir até o ponto em que 
todas as refeições e lanches são quantificados. À medida que o atleta avança de uma etapa para a outra, ele marca 
uma caixinha, desenvolvendo o alto nível de confiança necessário para seguir para o próximo desafio.

Persuasão verbal e social
Durante cada etapa dessa mudança de comportamento (contemplação, ação e manutenção), os coaches precisam 
fazer algum tipo de persuasão verbal. Os resultados da persuasão verbal podem ser impressionantes. A persuasão 
verbal pode vir do coach ou pode assumir a forma de persuasão social, que se refere a dicas verbais de um grupo. 
O objetivo é convencer os atletas de que eles têm as habilidades necessárias para iniciar e manter um novo 
comportamento.

• Seus atletas devem saber que você acredita em suas habilidades.
• Persuasão verbal deve direcionar os atletas para a ação.
• O(s) objetivo(s) apresentado(s) devem ser atingível(eis).

 { Se o objetivo for muito improvável, pode ser mais debilitante do que útil.

Feedback é um tipo de persuasão verbal. Quando um atleta comete um erro no caminho, é dever do coach fornecer 
feedback construtivo e motivacional.

• Em que o atleta errou e como podemos consertar? Torne simples e praticável.
• Contanto que a experiência continue positiva, o atleta terá vontade de tentar e não terá medo de cometer 

outros erros. Lembre-se, erros são uma consequência inevitável do crescimento e desenvolvimento.
• Dieta não é diferente dos caminhos que tomamos como atletas e coaches. Cometer um erro e aprender a 

corrigi-lo é uma das melhores formas de aprimorar e refinar uma habilidade. Conhecer o “porquê” levará 
ao entendimento de “como” algo pode ser resolvido de forma mais eficaz.

Um erro comum é a recaída nos velhos hábitos alimentares; o atleta faz uma ou várias refeições não planejadas. 
Como coach, tente descobrir o que desencadeou isso e apresente algumas opções sobre como lidar com esse 
cenário no futuro.

• Foi estresse ou o atleta estava em uma situação social e não queria ficar de fora?
 { Pode haver outras formas mais produtivas de lidar com o estresse.
 { Dê ao atleta ideias sobre como fazer escolhas saudáveis com alimentos e bebidas enquanto estiver 

em um evento social.

Academias de sucesso utilizam persuasão social em pequenos grupos. Funciona! Por exemplo, algumas academias 
criam equipes ao iniciar um desafio nutricional. Cada equipe designa um líder de equipe que influenciará os outros 
membros do grupo. O líder da equipe agora é um modelo, persuadindo e influenciando outras pessoas a começar 
ou continuar a comer bem, reforçando constantemente suas vantagens.

MANUTENÇÃO
Normalmente, na mudança de comportamento, o estágio final é o término. Quando se trata de nutrição, é mais 
provável que a manutenção seja o ponto final. Sempre haverá ocasiões em que o teste será duro e é ingênuo pensar 
que os atletas nunca cometerão um erro.

Os coaches devem fornecer aos atletas as ferramentas necessárias para voltar aos trilhos quando caírem do vagão.
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O suporte social é um princípio importante quando na fase de manutenção. As relações desenvolvidas entre atletas, 
colegas e coaches são o que mantém as pessoas responsáveis. Esses relacionamentos ajudam a reduzir o estresse 
de um cliente ou fortalecer o comportamento de autorregulação. Existem diferentes tipos de apoio social.

Apoio emocional e apoio à autoestima.
• Isso se refere a realmente se preocupar com o sucesso dos atletas e a encontrar continuamente maneiras 

de comemorar suas vitórias.
• Compartilhe os sucessos dos atletas. Isso pode ser feito destacando suas histórias em seu site ou em 

plataformas de mídia social.
• Entre em contato com os atletas regularmente após a conclusão de um desafio nutricional. É aqui que 

muitas pessoas caem. Verifique se eles têm as ferramentas para permanecer no caminho certo.

Suporte informativo e instrumental
• Forneça continuamente educação e ferramentas para o progresso contínuo.
• A educação precisa corresponder ao conjunto de habilidades do atleta.
• Se o atleta estiver na mesma dieta há alguns meses, saiba como avaliá-la.
• Ajude os atletas a entender se suas estratégias ainda são eficazes ou precisam ser modificadas para gerar 

mais resultados.
 { Eles precisam reduzir ainda mais a ingestão de carboidratos para alcançar seus objetivos de saúde?
 { Eles precisam comer mais alimentos para aumentar o desempenho?
 { Eles estão prontos para experimentar o jejum intermitente?

• Compreenda bem as dietas mais especializadas e como / quando iniciá-las.
 { Saiba quando é aceitável para você, como coach, recomendar um protocolo especializado.
 { Por exemplo, não é aceitável recomendar que um diabético tipo 2 inicie a dieta cetogênica sem 

consultar seu médico.
• Sempre fique à disposição para perguntas, ajuda e modificações na dieta.

siGa eM FrenTe
Lembre-se de que não existe uma maneira única de fazer com que os atletas iniciem ou obedeçam a uma mudança na 
nutrição, mas existem princípios de mudança de comportamento que você pode aplicar a cada atleta que encontrar. 
Sempre pergunte a si mesmo: Onde eles estão no contínuo de contemplação-ação-manutenção? E como você pode 
convencê-los da melhor maneira de que eles têm a capacidade de fazer ou manter mudanças positivas?

Seu trabalho como treinador é fornecer aos atletas as informações necessárias para uma vida mais saudável e ajudá-
los a criar uma crença em si mesmos de que eles podem realizar essas mudanças.

No CrossFit.com, você encontrará muitas informações sobre fatos e falácias associadas à nutrição, além de receitas 
simples para uma alimentação saudável. Reúna o máximo possível dessas informações e tente ao máximo simplificá-
las para aqueles que mais precisam.

Utilize as ferramentas a seu redor. Cada afiliado tem a capacidade de aumentar a autoeficácia de um indivíduo e ter 
um impacto duradouro. Crie uma comunidade encorajadora e acolhedora em sua academia e sempre pratique o 
que prega. Você é o líder supremo nesta equação. Seus atletas o procurarão por conhecimento e aprenderão com 
suas experiências.
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NOTA: Essas referências foram usadas como materiais de origem, mas exploram tópicos além das construções de 
mudança de comportamento discutidas neste artigo como relevantes para o ambiente de academia/afiliado.

Glanz K, Rimer BK, and Viswanath K, eds. Comportamento de Saúde: Teoria, Pesquisa e Prática. 5ª edição. Wiley & 
Sons, 2015.

Bandura A. Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. (“Autoeficácia: A busca por uma teoria 
unificadora de mudança comportamental”) Análise Psicológica. 84.2(1977): 191-215. Disponível aqui. 

“Autoeficácia” Wikipedia.org. Disponível aqui.

“Modelo Transteórico”. Wikipedia.org. Disponível aqui. 
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ELABORAÇÃO DE PROGRAMA E ADAPTAÇÃO

CrossFit é definido como “movimentos funcionais constantemente variados executados em alta intensidade”, com o 
objetivo de desenvolver condicionamento físico (fitness) que prepara um indivíduo para qualquer tarefa. O material 
da programação do Curso de Nível 1 descreve variáveis de treino e considerações básicas para estruturar treinos. O 
material de programação para este curso baseia-se nesse fundamento, concentrando-se em elaborar programas de 
longo prazo para indivíduos e grupos.

Entre as inúmeras variáveis para se controlar ao programar treinos, um treinador não pode perder de vista a 
pequena influência que a programação tem, dentre uma série de outros fatores que determinam o sucesso do 
cliente. Programação, seja “boa” ou “ruim”, é secundária ao treinamento eficaz, à adaptação apropriada, ao uso de 
boa mecânica e a uma dinâmica de grupo propícia para estímulo (ou seja, maior intensidade para o trabalho). Mesmo 
com uma programação inferior à ideal, um treinador com uma boa observação para a mecânica do movimento e que 
desenvolva um bom relacionamento com seus clientes, ajudará as pessoas a melhorar o seu condicionamento físico 
(fitness) por anos. Movimentos funcionais executados em alta intensidade, independentemente de quão bem eles 
sejam combinados e variados, são bastante potentes para gerar mudanças drásticas na saúde e no desempenho 
de um indivíduo, principalmente aqueles não acostumados. Por isso, os treinadores podem dedicar tempo a seu 
conjunto de habilidades e conexão com membros em vez de se esforçar além do necessário para criar o modelo e 
os ciclos de programação “perfeitos”.

ANÁLISE DA PROGRAMAÇÃO QUANTO À EFICÁCIA
Programação eficaz ou “boa” produz resultados, e o grau em que a programação é eficaz é o grau em que ela otimiza 
o condicionamento físico (fitness). O padrão pelo qual se avalia qualquer programação é a melhoria mensurável dos 
marcadores de desempenho. Para um atleta de CrossFit, os resultados seriam cargas maiores em dias pesados, 
tempos mais baixos em treinos de prioridade de tarefa e maior número de repetições ou séries em treinos de 
prioridade de tempo. Um programa ideal observaria os aumentos máximos possíveis em qualquer teste de 
condicionamento físico (fitness).

Outros marcadores mensuráveis incluem indicadores de saúde. Tempos de Fran mais rápidos, mais séries de Cindy 
e uma repetição máxima de clean e jerks estão correlacionados com a diminuição da pressão arterial, triglicérides 
e frequência cardíaca em repouso. Resultados adicionais podem ser relatados pelos clientes, tais como melhor 
qualidade de vida, mais confiança, aumento de energia e alteração de humor. Melhorias casuais na qualidade de 
vida são benefícios colaterais do CrossFit. Embora não mensuráveis, eles são valorizados por muitos clientes acima 
das métricas de estatísticas de treino e indicadores de saúde melhorados.

Programação ineficaz não produz resultados ou, pelo menos, não no mesmo grau possível com programação eficaz. 
Estes resultados abaixo do ideal poderiam incluir desempenho mais baixo em benchmark (treino de referência), 
melhorias modestas nos marcadores de desempenho ou mesmo uma taxa mais elevada de lesões que poderiam 
ser facilmente evitadas seguindo outra programação.

O segredo é que a eficácia do programa se baseia em resultados: mudanças reais em marcadores mensuráveis, 
observáveis e repetíveis. Os clientes precisam obter resultados para que a programação seja determinada como eficaz.

Treinadores que elaboram programa para um grupo ou para todo um afiliado podem simplesmente usar a mesma 
medição aplicada para toda a população da academia. Um treinador pode procurar tendências e padrões de longo 
prazo no grupo avaliando o desempenho em referências selecionadas. Por exemplo, um treinador pode selecionar 

Fonte(s) do cabeçalho: Variável(is) do texto do cabeçalho: 
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benchmarks (treinos de referência) específicos para acompanhar: Ele pode acompanhar uma repetição máxima 
de snatch, uma repetição máxima de back squat (agachamento com barra nas costas), Grace, Fran, Tabata (de 
agachamento), 1,6 km de corrida, JT, Fight Gone Bad, 5 km de remo e Cindy, bem como seus testes de condicionamento 
físico (fitness). Uma avaliação não precisa incluir exatamente esses treinos; qualquer grupo de treinos que o treinador 
considerar uma boa representação do condicionamento físico (fitness) poderá ser usado. Contanto que a maioria 
dos membros esteja melhorando suas pontuações nesses dias, o programa é eficaz. Um treinador deve se lembrar 
que esta é uma visão de longo prazo e ele não pode esperar que todo mundo estabeleça um recorde pessoal (PR) em 
todos os testes de referência em função de variáveis além do seu controle, como humor, sono, estresse, fisiologia do 
atleta e até mesmo o compromisso do atleta com o programa. Atletas intermediários a avançados, por exemplo, não 
podem esperar estabelecer recordes pessoais cada vez que repetem um treino em decorrência da menor magnitude 
das adaptações que resultam de uma melhor proficiência (ou seja, a curva de aprendizagem).

VARIAÇÃO NO PROGRAMA DE CROSSFIT
“Variação” refere-se à variação intencional de movimentos funcionais, cargas, esquemas de repetição e durações 
de tempo em um único treino e em uma série de treino para maximizar o condicionamento físico (fitness) de um 
indivíduo. Outros fatores (por exemplo, ambiente, equipamentos) podem ser variados, mas não são as principais 
variáveis a se considerar. A variação das variáveis de treino durante meses e anos determina o quanto um indivíduo 
está preparado para qualquer teste de condicionamento físico (fitness). Um programa com foco limitado pode mostrar 
ótimos resultados em uma área, mas ter pouco impacto em outra. Por exemplo, um programa de levantamentos 
básicos pode gerar aumento de força e potência para determinados levantamentos, mas pode produzir desempenho 
insatisfatório em cenários de duração mais longa, maior número de repetições ou mesmo menos força e potência 
em outros levantamentos, como o snatch.

Em relação à variação, há poucas certezas absolutas para formular as combinações infinitas de variáveis de treino. Um 
erro na variação do programa é problemático somente quando o erro se torna rotina. O treino de hoje não tem grande 
impacto no condicionamento físico (fitness) de um indivíduo, é a série de treinos que resulta em mudança a longo 
prazo. Programar muitos dias pesados em sequência, por exemplo, desenvolve uma capacidade limitada. Por outro 
lado, programar alguns dias pesados consecutivamente pode ser um estímulo inteiramente apropriado ou benéfico.

Planejamento de longo prazo e avaliação de rotina
Combinar variáveis de treino de forma eficaz a longo prazo requer planejamento intencional e cauteloso. O 
programador deve ser bem versado na metodologia CrossFit para entender estímulos semelhantes e diferentes, bem 
como quais estímulos são os mais potentes. A programação exige uma revisão do que foi realizado recentemente, 
em uma tentativa de fornecer nova variação. Ela também deve permitir a avaliação de rotina para assegurar que o 
progresso está ocorrendo.

Em menor grau, o programador deve compreender a capacidade e as fraquezas atuais de cada atleta. Para qualquer 
nível de atleta, um programa bem variado deve cobrir muitos aspectos diferentes do condicionamento físico (fitness). 
À medida que um atleta se torna mais avançado (por exemplo, competidor dos CrossFit Games), pode ser necessário 
um período extra para melhorar as fraquezas além da programação de CrossFit regular. Independentemente disso, 
a programação eficaz não pode ser aleatória. Embora a programação de CrossFit pareça aleatória para alguns devido 
ao seu padrão não linear e não previsível, sua variedade é resultado de uma tentativa planejada de abordar todos os 
testes de condicionamento físico (fitness). Isso não acontece por questão de sorte.

Programação do CrossFit.com
O site CrossFit.com oferece uma grande expressão de variação para preparo físico geral. Um atleta que consegue 
realizar todos os treinos do site principal como prescritos (Rx) tem uma capacidade física forte. Em todos os treinos 
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do CrossFit.com, algumas tendências muito amplas sugerem que algumas combinações são mais úteis do que 
outras para desenvolver esse nível de condicionamento físico (fitness). A CrossFit programa com mais frequência 
movimentos naturais, de alta potência, que usam todo o corpo; em suma, treinos intensos devido a seus efeitos 
de longo alcance sobre o condicionamento físico (fitness) geral de um indivíduo. Estes princípios são geralmente 
expressos em couplets (duplas) e triplets (trios) de 15 minutos ou menos com prioridade na tarefa, que incluem 
movimentos de corpo inteiro e alta potência, utilizando funções complementares (por exemplo, puxar x empurrar). 
Essa programação simples, mas altamente eficaz – ou seja, elegante – é o que guia a potência do CrossFit. Um 
programador não pode ser enganado a acreditar que a simplicidade dos movimentos e combinações equivale a 
resultados “simples”. Complexidade não produz inerentemente uma maior eficiência e eficácia, e discutivelmente 
prejudica ambos.

Treinos de referência clássicos de CrossFit, como Fran, Helen, Diane, Elizabeth e Fight Gone Bad, são excelentes 
exemplos desses princípios básicos. Fran (21-15-9 repetições de thrusters e pull-ups) é uma combinação elegante: 
dois movimentos que usam todo o corpo, complementares em função (a parte inferior do corpo empurra e 
a parte superior puxa) para permitir que a intensidade permaneça alta, ao mesmo tempo em que expressa de 
forma simultânea as funções necessárias na rotina (agachamento, colocar um objeto acima da cabeça, puxar o 
corpo para cima).

A programação de CrossFit é mais bem resumida em “World-Class Fitness in 100 Words” (Condicionamento Físico 
(fitness) de Classe Mundial em 100 Palavras) do fundador da CrossFit, Coach Greg Glassman: “Pratique e treine os 
principais levantamentos: Deadlift (levantamento terra), clean, agachamento, presses (desenvolvimento de ombro), 
C&J (clean e jerk) e snatch. De forma semelhante, domine os fundamentos da ginástica: pull-ups, dips, escaladas na 
corda, push-ups, sit-ups, subidas à força na parada de mão, piruetas, mortais, espacates e holds. Pedale, corra, nade, 
reme, etc., rápida e intensamente. Cinco ou seis dias por semana, misture esses elementos em tantas combinações 
e padrões quanto sua criatividade permitir. A rotina é a inimiga. Mantenha os treinos curtos e intensos. Aprenda e 
pratique novos esportes frequentemente”.

Embora muitos treinos de CrossFit sigam essas tendências, nem todos deveriam. Menos frequentemente, os atletas 
precisam ser expostos a treinos que são mais heterodoxos. Por exemplo, há momentos em que variáveis de treino 
que resultam na diminuição da produção de potência são inteiramente benéficas para um indivíduo. Uma carga 
que pode ser muito pesada para um atleta mover continuamente em um treino é também um estímulo força. Um 
esquema de alta repetição que faz com que o atleta pare várias vezes em uma única série é um estímulo para 
maior resistência muscular. Até mesmo utilizar movimentos de menor potência, como o Turkish get-up em um treino, 
é ocasionalmente útil para o desenvolvimento de maior coordenação, equilíbrio e força do ombro sob estresse 
cardiorrespiratório. A maior parte dos exercícios, no entanto, deve buscar combinações simples e ousadas.

OTIMIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE CROSSFIT
Quase todos os clientes podem melhorar seu condicionamento físico (fitness) sem programação individualizada. 
Pequenos ajustes no contexto da programação regular de CrossFit, tais como trabalhar as fraquezas e adaptar 
treinos adequadamente, podem acelerar os resultados de um cliente dentro da programação geral.

Trabalhando as fraquezas
Uma fraqueza é uma certa habilidade que está em falta quando comparada à proficiência de um atleta em outras 
áreas. Melhorar a capacidade nestas áreas fracas aumenta o condicionamento físico (fitness) geral do atleta. 
A programação de CrossFit eficaz por si só tem como objetivo a melhoria de fraquezas. Com combinações bem 
variadas e imparciais de cargas, durações de tempo, movimentos, etc., os clientes inevitavelmente veem melhorias 
em seu condicionamento físico (fitness) por anos. Ao longo dos meses e anos, apenas a execução de elementos 
considerados difíceis melhorará a proficiência do atleta nesses movimentos.
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Um atleta pode optar por fazer um treino extra para as fraquezas para acelerar o progresso e provavelmente 
descobrirá que isso também melhora os pontos fortes. Trabalhar as fraquezas também é importante para clientes 
que atingiram a estagnação. Coach Glassman afirmou o seguinte: “Há mais tração, mais vantagem, mais oportunidade 
em buscar aquilo que você não quer ver (sair do hopper) nem pintado de ouro do que dedicar mais tempo ao que 
você já é bom. Essa coisa que você não quer ver pintada de ouro é uma fissura na sua armadura. E abordar isso fará 
uma diferença para você de formas que você nunca será capaz de prever”.

É improvável que a programação mude drasticamente para tratar as fraquezas, particularmente para um ambiente 
de afiliado ou grupo grande. Além disso, tentar adaptar o programa para cada fraqueza individual é impossível. 
O melhor que o treinador pode fazer é observar e responder às tendências gerais da academia e oferecer uma 
programação bem variada de forma consistente.

É necessária avaliação constante para assegurar que não seja perdida muita capacidade nas áreas fortes. Quando a 
avaliação mostrar que as áreas mais fracas estão agora a um nível aceitável, o treinador deverá procurar identificar a 
próxima área de fraqueza e fazer pequenos ajustes. Uma mudança radical na programação provavelmente eliminará 
os benefícios positivos vivenciados em outro aspectos (por exemplo, a programação fica muito inclinada para o 
novo objetivo).

Se a programação se tornar muito inclinada para trabalhar elementos específicos, ela terá um favorecimento. 
Favorecer é programar certos elementos mais frequentemente, independentemente da capacidade atual nessas 
áreas. Favorecer não resulta necessariamente em um condicionamento físico (fitness) melhor, resulta no aumento de 
determinada capacidade. Favorecer não é necessariamente algo negativo se atende à preferência ou ao objetivo do 
atleta. É um problema somente quando o atleta busca condicionamento físico (fitness) geral e continua a seguir um 
programa com favorecimento. Tratar fraquezas pode, por fim, se tornar um favorecimento na ausência de avaliação.

O treino de fraquezas pode ser facilmente incluído no aquecimento da aula, com foco na técnica de um dos 
movimentos mais desafiadores. Isso oferece aos clientes tempo extra de prática para aprimorar uma deficiência 
e, possivelmente, permite um programa mais “personalizado”. Durante sessões de aquecimento e habilidades, que 
geralmente favorecem muito atletas mais novos e menos proficientes, um treinador eficaz também precisa oferecer 
opções desafiadoras para os atletas avançados.

Por exemplo, suponha que um treinador conduz um aquecimento que inclui uma sessão de habilidade de pistols. 
Embora a maioria dos atletas possa estar trabalhando para realizar seu primeiro pistol, talvez usando elástico ou 
agachando em uma caixa com suporte, os atletas avançados podem treinar pistols com carga (por exemplo, com 
uma barra na posição de overhead squat). Há exemplos de como usar aquecimentos para implementar trabalho de 
fraquezas na seção “Exemplo de Aquecimentos para Abordar Fraquezas” neste guia de treinamento. Com treinos 
bem variados, grande parte do aquecimento pode coincidir com a preparação dos movimentos para o treino, para 
praticar elementos que são geralmente fracos (por exemplo, handstand push-ups, muscle-ups, double unders).

Independentemente dos movimentos selecionados, os treinadores devem evitar pré-fatigar o cliente. O objetivo 
do aquecimento não é fazer outro treino. Um exemplo de má escolha do aquecimento seria três rounds de 15 pull-
ups, push-ups, sit-ups, agachamentos e extensões de quadril antes do treino Cindy (o maior número de repetições 
possível em 20 minutos de 5 pull-ups, 10 push-ups e 15 air squats [agachamentos livres]). Pré-fadiga é uma 
preocupação quando um treinador planeja uma sessão de habilidade mais longa antes do treino, como habilidade 
de handstand push-up antes do treino Diane (21-15-9 repetições de deadlifts [levantamento terra] e handstand 
push-ups). Esse treino de habilidade pode ser feito, mas o treinador precisa monitorar o volume de modo que os 
atletas não fiquem indevidamente fadigados. Cada atleta tem uma tolerância variável para volume pré-treino em 
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relação à sua respectiva capacidade. A tolerância é desenvolvida com o tempo, então o aquecimento pode ser mais 
extenso sem pré-fadigar os músculos.

Podem ser usados modelos para trabalho de fraquezas. Eles ajudam a manter um coach ou atleta comprometido 
em dedicar tempo para desenvolvimento de técnica. No entanto, é importante que os coaches e os atletas usem seu 
julgamento para mudar ou romper com o modelo, conforme necessário.

Adaptação eficaz
Adaptar treinos de forma adequada para seus clientes é uma consideração essencial para melhorar seu 
condicionamento físico (fitness). Este não é apenas um conceito para clientes iniciantes; um treinador eficaz progride 
a maioria dos atletas no sentido de concluir os treinos como prescritos em meses e anos.

Para adaptar de forma eficaz, um treinador precisa analisar o treino original quanto ao estímulo pretendido, incluindo:
• funções dos movimentos;
• parâmetros de carga;
• período de tempo; e
• volume de repetições.

Não precisa ser um processo formal, mas ajuda a identificar opções de adaptação apropriadas.

Suponha que um afiliado decidiu postar o treino Amanda (9-7-5 repetições de muscle-ups e snatches com 135 lb [61 
kg]) para suas aulas diárias. Esse é um treino que a maioria dos membros, na maioria dos afiliados, tem que adaptar. 
A análise básica das variáveis do treino mostra:

1. um movimento de ginástica de alta habilidade que é uma puxada e uma empurrada da parte superior 
do corpo e um movimento de levantamento de peso de alta habilidade que é, predominantemente, uma 
puxada da parte inferior do corpo e agachamento;

2. a carga pretendida é moderada;
3. o tempo desejado é curto (aproximadamente 5 minutos); e
4. o volume é baixo.

O objetivo de adaptar esse treino é seguir o máximo dessas variáveis de acordo com a capacidade do indivíduo. O 
treino adaptado resultante ainda precisa oferecer a cada cliente um desafio significativo. Não há uma estratégia 
única que funcione em todas as situações. Adaptar é também um “objetivo temporário”, visto que as capacidades 
individuais mudam com o tempo.

Há certos grupos para os quais um treinador pode empregar estratégias de adaptação comuns:
1. iniciantes e/ou indivíduos sem condicionamento físico;
2. atletas intermediários;
3. atletas avançados; e
4. atletas lesionados.

Orientações para adaptação e exemplos para o treino Amanda são detalhados abaixo.

Iniciantes e/ou indivíduos sem condicionamento físico são geralmente aqueles atletas que praticam CrossFit há 
seis meses ou menos. Para iniciantes e/ou indivíduos sem condicionamento físico, um treinador precisa estar 
principalmente preocupado com a adesão aos pontos de desempenho adequados dos movimentos durante 
a amplitude total do movimento. Aumentar a dificuldade (através de movimentos ou volume) e/ou impor uma 
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maior intensidade (através da velocidade ou carga) são secundários para desenvolver proficiência no movimento e 
desenvolver novas habilidades. Esse grupo pode incluir os idosos, caso em que pode haver preocupações adicionais 
de segurança (por exemplo, manter os pés no chão). Os iniciantes precisam de muita orientação: O treinador deve 
ser proativo para abordá-los e modificar o treino.

Cargas, distâncias e repetições são as principais variáveis a serem modificadas na adaptação, principalmente antes 
de modificar o movimento. Se um movimento está além das capacidades atuais do atleta, uma substituição deve 
criar uma função de movimento e amplitude de movimento semelhantes. Em alguns casos, a preservação da função 
e da amplitude de movimento pode ser feita usando-se vários movimentos para atingir um efeito semelhante. Além 
disso, não é “padrão” aumentar o volume do movimento substituído ou “menos desafiador”. Por exemplo, nem 
sempre é necessário fazer aqueles que substituem single unders por double unders dobrar ou triplicar o número de 
repetições. Esse grupo geralmente precisa de menos volume, mesmo com um movimento substituído.

Para o treino Amanda, as opções de adaptação para iniciantes/indivíduos sem condicionamento físico incluem:
• Carga do squat snatch. Reduzir para o que lhes permitir a melhor prática do movimento com amplitude 

total. Pode ser uma barra de treinamento, barra vazia ou até mesmo tubo PVC. Se o atleta tiver de pegar 
bem leve para preservar a mecânica do movimento, considere dobrar o esquema de repetições. Isso 
proporciona ao atleta mais repetições de prática, que é a preocupação principal do inexperiente. Também 
é possível reduzir a amplitude do movimento em um cenário com carga se a mecânica não pode ser 
preservada. Seja qual for a escolha de adaptação, o treino deve oferecer algum desafio nas repetições.

• Movimento de muscle-up. Substituir por uma puxada e uma empurrada simples da parte superior do 
corpo. Muito provavelmente, serão pull-ups com saltos ou ring rows (remada nas argolas), dips com 
auxílio de agachamento, tríceps no banco ou push-ups. Essas opções são mecanicamente simples em 
relação ao muscle-up, então um treinador precisa escolher uma opção que ofereça um desafio para a 
força da parte superior do corpo do atleta durantes as repetições.

Embora não seja uma diretriz precisa, o termo “atletas intermediários” geralmente descreve aqueles que praticam 
CrossFit por um período de seis meses a três anos. Um atleta intermediário é aquele que consegue realizar alguns 
treinos como prescritos, mas ainda têm dificuldades com movimentos mais complexos ou esquemas de repetições 
e cargas desafiadoras. Adaptar as repetições em alguns movimentos de ginástica e as cargas em alguns movimentos 
de levantamento de peso é a maior prioridade. Um treinador deve ter consciência de que um atleta intermediário 
é mais beneficiado ao usar diferentes opções de adaptação a cada vez que um determinado movimento ou carga 
aparece em um treino. Um treinador pode criar diferentes opções para atletas intermediários, não somente para 
evitar o tédio, mas também para ajudá-los a continuar desenvolvendo o condicionamento físico (fitness). Variar a 
forma em que um treino é adaptado reduz o período de tempo necessário para adquirir a adaptação necessária.

Com o tempo, os atletas intermediários devem ser capazes de adaptar de forma adequada seus próprios treinos. 
Isso resulta de uma maior compreensão dos objetivos do treino e de seus próprios pontos fortes e fraquezas. Os 
atletas intermediários podem ser incorretamente negligenciados às vezes, pois requerem menos orientação do que 
os iniciantes. No entanto, a maioria dos membros provavelmente será atleta intermediário, com uma ampla gama de 
habilidades. Esses atletas ainda precisam ser treinados para novos níveis, conforme apropriado.

Para o treino Amanda, as opções de adaptação para atletas intermediários incluem:
• Carga do squat snatch. Atletas intermediários geralmente incluem os indivíduos que devem permanecer 

com o peso prescrito e, provavelmente, levam mais tempo para concluir o treino. Embora a produção 
de potência possa ser menor do que se a carga fosse adaptada, manter a carga como prescrita ajuda a 
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desenvolver exatamente a força e a resistência muscular necessárias para realizar o treino em um tempo 
mais competitivo. Nos casos em que essa carga não seria concluída em um tempo realista (ou seja, levaria 
mais de 20 minutos), reduza a carga de forma adequada.

• Movimento de muscle-up. A adaptação é melhor quando é específica para a fraqueza e, portanto, não 
assume uma forma específica. Se eles têm uma capacidade significativa na parte superior do corpo 
em pull-ups e dips, uma adaptação eficaz seria trabalhar um exercício de transição, porque é onde a 
capacidade deles está insuficiente (ou seja, ajudar a fortalecer uma maior amplitude de movimento no 
ombro). Em contrapartida, um atleta intermediário com dificuldades em pull-ups e dips pode ser mais 
beneficiado usando os movimentos do treino para desenvolver resistência muscular de puxar e empurrar 
e a força da parte superior do corpo. Dependendo da proficiência, talvez as repetições de pull-ups e 
dips devam ser aumentadas. Se tiver um atleta cujos muscle-ups não sejam consistentes ou não consiga 
realizar um grande volume, reduzir as repetições é uma opção viável para ajudá-lo a treinar a habilidade 
em um ambiente com modalidades variadas (por exemplo, 5-4-3 repetições).

Atletas avançados são aqueles que conseguem realizar todos os treinos e movimentos como prescritos. No geral, 
esses atletas vieram para o CrossFit após anos de prática de alguns movimentos funcionais de alta intensidade 
(por exemplo, ginástica na escola) ou praticam CrossFit há anos de forma consistente. Há momentos em que um 
treinador precisa adaptar esse atleta devido à doença, lesão, problemas pessoais ou uma série recente de treinos 
difíceis/complicados. Ocasionalmente sugerir uma variação com cargas mais baixas e/ou menos repetições beneficia 
o atleta avançado física e/ou mentalmente.

Pode haver uma ocasião para “adaptar para cima (scale up)” um indivíduo: se o atleta não é desafiado pelo esquema 
de repetição ou peso, ou precisa de um estímulo diferente para o desenvolvimento de habilidade. As opções 
óbvias são aumentar a carga ou as repetições, escolher equipamentos diferentes (halteres x barras) ou fazer um 
movimento mais difícil (handstand push-ups regulares x nas paralelas). Um treinador precisa ter cuidado com essa 
prática e deve evitar fazer treinos consistentemente mais pesados e maiores em volume para oferecer um “desafio”. 
O atleta avançado precisa ser treinado para uma mecânica de movimento melhor e/ou maior intensidade antes 
de fazer um treino “mais difícil”. Um treinador eficaz deve focar em corrigir ineficiências de movimento e incentivar 
maior velocidade antes de aumentar os pesos e repetições. Essas correções resultam em segundos de ganho 
de desempenho.

Os coaches precisam ter certeza de não confundir atleta avançado com elite. Elite é reservado para os indivíduos 
que realmente vão pra os Games. A programação competitiva está fora do escopo deste curso, bem como fora do 
escopo das necessidades da maioria dos afiliados. No mínimo, os atletas devem ser considerados avançados antes 
de ser necessário mais volume.

Algumas possíveis opções de adaptação do treino Amanda para um atleta avançado são listadas abaixo. Há infinitas 
formas de ajustar o treino com base nas necessidades e nos pontos fontes e fraquezas do atleta. Essas são boas 
opções principalmente quando um atleta avançado já possui um tempo competitivo de Amanda.

• Snatch. O snatch pode ser mais pesado, pode se tornar uma variação de potência, pode ser substituído 
por halteres pesados, etc.

• Muscle-up. Os muscle-ups podem ser muscle-ups na barra, muscle-ups estritos, muscle-ups com 
sobrecarga, muscle-ups com rolamento para frente, etc.

A quarta categoria de participantes inclui o atleta lesionado. Esses indivíduos devem ser incentivados a participar 
do treino, uma vez que há benefícios em treinar mesmo com a capacidade reduzida. Há uma resposta hormonal 
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positiva com o exercício, o que pode afetar uma variedade de fatores, do peso corporal à recuperação do estado 
mental. Embora a natureza da lesão determine o que é possível, o objetivo ainda é o mesmo: replicar todas as 
variáveis do treino o mais próximo possível.

Amplitude de movimento sem dor é a principal orientação. Quando o movimento não puder ser realizado, o treinador 
deverá substitui-lo de forma que reproduza da melhor forma a função básica e/ou amplitude do movimento. No 
entanto, qualquer movimento que ainda envolve principalmente a articulação/parte do corpo lesionada deve ser 
usado cautelosamente, se usado. Um treinador precisa ser criativo para evitar o tédio e manter um atleta lesionado 
treinando para a aquisição de uma nova habilidade.

Treino unilateral pode ser utilizado: Contrariamente à crença de que isto cria algum desequilíbrio muscular 
problemático, o exercício do lado não lesionado pode reduzir a atrofia no lado lesionado. Halteres são uma 
ferramenta perfeita para o trabalho unilateral, e o número de repetições pode aumentar em casos de carga limitada. 
No entanto, essa não deve ser a única opção para um indivíduo com um membro lesionado. Se um exercício envolver 
duas funções de movimento, um atleta pode ainda ser capaz de realizar uma com ambos os lados. Por exemplo, 
em um thruster, um atleta com uma lesão na parte superior do corpo pode ser capaz de realizar o agachamento ou 
front squat (agachamento frontal). Se o atleta tiver uma lesão na parte inferior do corpo, ele ainda pode ser capaz de 
realizar o press ou push press. Se não houver opções cabíveis para uma pessoa lesionada realizar um movimento 
similar, omita o movimento ou substitua por algo diferente. Essa deve ser a última opção a se considerar.

Usando o treino Amanda como exemplo, as opções de adaptação para atletas lesionados tomariam diferentes 
formas dependendo da lesão. Alguns exemplos são:

• Suponha que o ombro do atleta está lesionado de tal forma que ele não suporta nenhuma carga com um 
braço. Possivelmente, o snatch se torna um snatch com halter pesado no lado bom, ou pode tornar-se 
um back squat (agachamento com barra nas costas) com 135 lb (61 kg); a carga poderia ser aumentada 
para ser mais desafiadora no esquema de 9-7-5 repetições. O muscle-up pode virar ring row (remada nas 
argolas) e push-up ou dumbbell press unilateral.

• Suponha que o joelho do atleta esteja lesionado, de modo que a flexão é limitada. O snatch pode virar 
uma variação do snatch (power, muscle, hang) dependendo da amplitude de movimento do joelho. O 
muscle-up não precisaria ser adaptado.

Quando o lado lesionado for liberado para ser usado novamente, o treinador deverá aumentar a intensidade de 
forma bastante gradual, com ênfase em manter a mecânica ideal para evitar outras lesões.

Implementação da adaptação em um ambiente de aula
Após o treinador analisar o treino e saber o que provavelmente precisará será adaptado (principalmente as 
substituições dos movimentos), toda a turma deve receber instrução para ajudar cada indivíduo na modificação 
apropriada. Embora isso possa ser difícil em uma turma cheia, grande parte da confusão para adaptação poderá 
ser evitada se o treinador apresentar o treino para a turma indicando o estímulo pretendido ou o objetivo do treino. 
Considerações a respeito da carga, repetição, tempo e movimento podem ser discutidas.

Apresentar várias opções de adaptação nesse momento pode ajudar a manter a turma em movimento. Algumas 
academias apresentam opções de adaptação que mantêm grandes grupos organizados. Isso é legal, mas o treinador 
também deve reconhecer que a melhor opção para alguns atletas pode ser uma opção totalmente diferente. Um 
treinador experiente não terá problema para criar opções de adaptação exclusivas, conforme a necessidade, sem 
prejudicar a instrução da turma e a coesão do grupo.
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O treinador também precisa observar os clientes à medida que aumentam as cargas e praticam os movimentos 
em preparação para o treino. Um treinador eficaz é capaz de observar rapidamente se a carga e o esquema de 
repetição escolhidos para o movimento são apropriados ao observar as séries de aquecimento. Há vezes em que a 
adaptação pode ter sido avaliada incorretamente e o treinador precise adaptar após o treino ter começado. Se um 
atleta tiver dificuldades logo no início do treino e não atingir o resultado esperado, o treinador precisará ajustar uma 
ou mais variáveis do treino no meio do treino (por exemplo, carga, repetições). Isso será obrigatório se um atleta não 
conseguir manter uma mecânica segura. Nesses casos, é importante que o treinador seja firme em sua decisão. Se 
ele tiver criado uma boa relação com os atletas, não terá problemas com esses ajustes.

Preparação específica para um esporte
Muitos treinadores de CrossFit têm alguns atletas de esportes específicos que buscam incorporar o CrossFit em seu 
regime. Embora os atletas de esportes específicos não possam usar o CrossFit como um substituto para sua prática 
de esporte específico, corrigir deficiências no seu preparo físico geral tem um benefício imediato no seu esporte. 
Esses benefícios de transferência podem não ter explicações mecânicas ou metabólicas óbvias. Para especialistas 
no nível avançado de seu esporte, há uma margem maior para melhorar seu desempenho, melhorando seu preparo 
físico geral versus em vez de gastar mais tempo em treinamento de força e condicionamento específico do esporte. 
O treinamento esportivo e a fisiologia não são tão bem compreendidos que rotinas altamente especializadas de 
força e condicionamento são efetivamente eficazes, e o CrossFit traz uma combinação de adaptações que levam a 
um melhor desempenho.

Um treinador de CrossFit precisa lembrar que ele treina CrossFit e não deve tentar imitar o esporte nos treinos de 
CrossFit. Um treinador de CrossFit não é o técnico de natação, futebol ou tênis do atleta e não deve tentar treinar 
além do seu conhecimento. Isso resultaria em um treinador ministrando um treinamento inadequado de CrossFit e 
um treinamento inadequado de esporte específico. O treinador de CrossFit precisa programar o CrossFit para esses 
atletas de esporte específico, assim como para seus clientes sem esporte específico. As práticas esportivas e os 
técnicos esportivos melhorarão as habilidades específicas necessárias em campo, em uma partida, etc.

Os treinadores de CrossFit precisam estar atentos às temporadas de competição de seus atletas para ter certeza de 
que o volume de CrossFit está ajudando, e não prejudicando o desempenho esportivo de um atleta. O treinamento 
de CrossFit é secundário ao treinamento esportivo, principalmente na temporada. Geralmente, há uma troca 
natural em volume entre o CrossFit e o treinamento esportivo, dependendo da época do ano relativa ao período 
da temporada. Isso permite mais tempo e energia para a competição quando as demandas sazonais são maiores. 
Isso pode não ser necessário para todos os atletas em todos os esportes. A orientação geral é adicionar volume do 
CrossFit com cautela enquanto avalia constantemente o desempenho esportivo e ser particularmente cauteloso 
quando um atleta está próximo de um evento importante.

CONSIDERAÇÕES DE PROGRAMAÇÃO: ARMADILHAS COMUNS
Se um programador avalia regularmente os seus atletas e observa a evolução dos dados, ele pode ajustar rapidamente 
a programação ineficaz. Em contrapartida, os programadores de CrossFit que não avaliam regularmente dados 
podem ser vítimas de erros comuns, alguns dos quais estão descritos abaixo.

1. O primeiro erro comum feito por programadores de CrossFit é a falta de avaliação periódica para 
determinar a eficácia. Resultados mensuráveis nos marcadores de desempenho são os indicadores 
para um programador determinar se a programação passada foi produtiva, bem como o que precisa ser 
programado em seguida. A falta de avaliação pode ocorrer por não repetir os treinos de referência e/ou não 
registrar resultados. Os treinadores precisam incentivar os membros a registrar os resultados para ajudar 
com este esforço. Os clientes costumam gostar desse registro do progresso, particularmente depois de 
meses e anos de trabalho duro.
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2. Outro erro de programadores de CrossFit ocorre quando a variação não é aplicada corretamente, e isso é 
geralmente expressado em uma das três maneiras: randomização das variáveis de treino, favorecimento 
de certas variáveis ou ênfase em elementos não essenciais. Como mencionado acima, a variação ideal 
de variáveis de treino requer um planejamento intencional, não apenas girar o hopper e sortear tarefas 
aleatórias. Um hopper pode ser usado como um bom teste de condicionamento físico (fitness) (ou seja, é 
um atleta pronto para qualquer coisa?), mas ele não é um bom método para preparo. Depender do hopper 
deixaria ao acaso as adaptações amplas, gerais e inclusivas que o CrossFit está tentando desenvolver. 
A programação por meio de hopper pode ser divertida de vez em quando e, ocasionalmente, pode ser 
utilizada em competições, mas não é um método de programação para os melhores resultados.

Ocorre favorecimento quando certos elementos ou combinações são repetidos muitas vezes, com alguns 
elementos evitados completamente. Não há nada de errado no favorecimento, desde que seja o objetivo 
desejado. O favorecimento será um problema se o objetivo for desenvolver preparo físico geral.

Outra aplicação incorreta da variação é enfatizar elementos não essenciais. Isso aparece como uma 
combinação infinita de variáveis de treino, independentemente de sua utilidade ou efeito. Por exemplo, 
nunca repetir treinos, fazer vários movimentos acessório ou de habilidade em treinos reais (por exemplo, 
sots presses, trabalho de perna unilateral, exercícios específicos de esporte), ou focar demais em fatores 
ambientais (por exemplo, treinar com uma máscara de gás ou no meio da noite) podem ser sinais de que a 
variação está sendo mal aplicada. Pode ser fácil para novos programadores acreditarem que a programação 
“complicada” e “única” fornece um estímulo superior por causa da novidade.

3. Um terceiro erro comum na programação de CrossFit é a falta do desenvolvimento de habilidades mais 
elevadas. Isso pode ocorrer quando certos movimentos são evitados em treinos ou quando os aquecimentos 
não são usados para tratar fraquezas. Uma tendência atual na comunidade é evitar os movimentos de 
ginástica mais difíceis. Atletas de CrossFit estão dispostos a enfrentar os movimentos de levantamento de 
peso técnicos, como o snatch e o clean & jerk, mas não gastam tanto tempo desenvolvendo as versões mais 
técnicas da ginástica, como alavancas, pranchas, presses para parada de mão ou piruetas.

4. Programadores de CrossFit podem ser ter a tentação de usar volume excessivo. Isso ocorre com mais de uma 
sessão de treinamento por dia (ou seja, dias duplos). Em alguns casos, os atletas podem até tentar mais do 
que duas sessões. Essa armadilha afeta aqueles que tentam copiar o volume por vezes utilizado por atletas 
dos CrossFit Games. O treinamento dos atletas dos Games não é representativo do que a programação 
de CrossFit deve parecer. Várias sessões por dia não são apropriadas para 99% dos atletas de CrossFit 
(menos de 1% daqueles que participam do Open vão para os Games). De modo geral, até mesmo vários 
treinos em uma “sessão” estendida devem ser evitados. Sessões extras e/ou treinos extras podem ajudar 
no desempenho no curto prazo, mas muitas vezes levam a excesso de treinamento, maior risco de lesão e 
esgotamento a longo prazo. Os dias duplos ajudam atletas dos Games a se preparar para a competição de 
alto volume e podem ajudá-los a obter mais volume para que possam progredir em certas habilidades em 
relação aos seus adversários. No entanto, de modo geral, há de fato uma diminuição na intensidade nas 
sessões. Como o Coach Glassman afirmou: “Fique impressionado com a intensidade, não com o volume”. Se 
um cliente está buscando ser competitivo, aumente o volume de forma muito gradual e com muito cuidado. 
Por exemplo, comece com sessões extras de habilidade (por exemplo, prática de double-unders) em áreas 
em que o atleta não é tão proficiente, e não vários treinos. Consulte o site CrossFit.com e avalie o que o 
atleta não consegue fazer; em seguida, adicione “volume” como forma de trabalhar essas habilidades. O 
volume deve aumentar gradualmente a longo prazo.
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5. Um outro efeito dos Games é a suposição de que o “padrão CrossFit” para um movimento é aquele realizado 
nos CrossFit Games. Os padrões na competição são estabelecidos para a facilidade do julgamento e não 
representam, necessariamente, a melhor expressão do movimento. Eles são usados para estabelecer 
os requisitos mínimos para uma repetição, e um atleta é mantido nesses padrões para assegurar que a 
amplitude de movimento seja a mesma em todos os competidores. Tome, por exemplo, hand-release push-
ups: não há nenhuma vantagem neles quanto a desenvolvimento muscular ou vantagem mecânica. Eles 
são usados porque são mais fáceis de julgar; um juiz pode assegurar facilmente que o peito e as coxas 
fazem contato com o solo em cada repetição. Padrões em competições não devem impedir um atleta de 
usar (ou um treinador de ensinar) muitas mecânicas de movimentos diferentes para desenvolver uma 
ampla capacidade atlética. Há adaptações diferentes para todos os movimentos, e as variações, no mínimo, 
melhoram a coordenação total de um atleta que pode realizar uma tarefa única de várias maneiras. O 
CrossFit incentiva atletas a aprender todas as técnicas possíveis e não um único “padrão” (por exemplo, 
pull-ups estritos, chest to bar pull-ups [peito-na-barra] pull-ups com kip de butterfly). Esta é a outra face de 
variação necessária para desenvolver a capacidade atlética a fim de realizar tarefas de várias maneiras, e é 
o que melhor vai preparar uma pessoa para qualquer teste de condicionamento físico (fitness).

conclusão
A programação eficaz ocorre através da aplicação de princípios básicos ao selecionar elementos e combinações 
de treino. A otimização de programa a longo prazo é mais bem orientada pela observação dos resultados: (ou 
seja, mudança objetiva e mensurável nos marcadores de desempenho) e pela aplicação de trabalho com foco em 
fraquezas ou adaptação apropriada. Os elementos dos exercícios diários são um dos muitos fatores que afetam o 
quão bem um indivíduo otimiza seu condicionamento físico (fitness). Outros fatores, tais como treinamento eficaz e 
uso de intensidade precisam ser avaliados para determinar a melhor forma de fazer mudanças significativas para a 
melhoria do condicionamento físico (fitness). 
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EXEMPLO DE AQUECIMENTOS PARA ABORDAR FRAQUEZAS

• Estes são alguns exemplos de aquecimento por modalidade (levantamento de peso, ginástica, 
monoestrutural) e podem ser usados para adicionar trabalho de habilidades ao programa de um cliente.

• O aquecimento não deve ser encarado como um treino separado, mas como uma oportunidade de 
abordar habilidades que podem ou não estar presentes durante o treino principal do dia.

• Os aquecimentos abaixo são de natureza progressiva, o que significa que são realizados por 2-3 rounds 
cada, com cada round ficando um pouco mais complicado do que o anterior.

• Cada movimento é realizado por 5-15 repetições; as repetições devem ser escolhidas de modo a dar 
tempo suficiente para a prática do movimento sem cansar o indivíduo para o treino.

coMPleXos de levanTaMenTo de Peso (escolHer uM)
Aquecimento Complexo com Barra

• Round 1: Deadlift (levantamento terra), hang power clean, front squat (agachamento frontal), press 
(desenvolvimento de ombro), thruster

• Round 2: Deadlift (levantamento terra), hang power snatch, overhead squat (agachamento com barra 
acima da cabeça), snatch

Halter
(Pode ser realizado com um ou dois halter(es) de uma vez)

• Round 1: Deadlift (levantamento terra), hang power clean, front squat (agachamento frontal), press 
(desenvolvimento de ombro), thruster

• Round 2: Deadlift (levantamento terra), hang power snatch, overhead squat (agachamento com barra 
acima da cabeça), snatch, snatch, Turkish get-up

Kettlebell
(Pode ser realizado com um ou dois kettlebells ou com técnicas de troca de mãos)

• Swing, clean, clean and press, snatch, Turkish get-up

coMPleXo de GinÁsTica (escolHer uM)
Argolas
(Crie uma mini rotina seguindo a lista. Omita variações muito difíceis até que haja habilidade suficiente).

• Tuck to inverted hang, em seguida skin the cat
• Pike to inverted hang, em seguida skin the cat
• Muscle-up estrito para suporte para L-sit
• Posição de vela para suporte em L ou com as pernas abertas
• Rolamento para a frente para suporte em L
• Rolamento para a frente para hang
• Pike ou tuck para inverted hang para tentativa de back-lever, pull back para inverted hang
• Tentativa de front lever
• Ring swings
• Fly-away dismount (skin the cat e let go)

Fonte(s) do cabeçalho: Variável(is) do texto do cabeçalho: 

Exemplo de Aquecimentos para Abordar Fraquezas
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Paralelas
(Crie uma mini rotina seguindo a lista. Omita variações muito difíceis até que haja habilidade suficiente).

• Push-up/dive bomber push-up
• Shoot-through para push-up para frog stand
• L-sit pass-through para tuck planche
• L-sit pass-through para shoulder stand
• Tuck up para parada de mão/press para parada de mão (do L ou press da parte inferior do shoulder stand)
• Andar em parada de mão com pirueta

Peso Corporal Básico (BBW)
• Round 1: Squat, push-up, sit-up, pull-up (estrito), extensão do quadril
• Round 2: Passada, dip (estrito), V-up, pull-up com kip, back extension (extensão das costas)
• Round 3: Pistol, handstand push-up, toes-to-bar (pés-na-barra) (perna estendida e estrito), muscle-up 

(estrito), hip and back extension (extensão do quadril e das costas)
• Round 4: Exercício de corrida pose

Segue abaixo um modelo de programação para ajudar a garantir variação e consistência usando esses aquecimentos.

exemplo de Modelo de Programação de aquecimento

dia 1 dia 2 dia 3 dia 4 dia 5 dia 6 dia 7

aquecimento W  
(Barra) 

G  
(Argolas) 

BBW 
W  

(Halter) 
G  

(Paralelas) 
BBW DESCANSO

Treino M GW MGW G WM GWM DESCANSO
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PLANILHA DE ANÁLISE DE PROGRAMAÇÃO

Para auxiliar na análise de programação, segue um modelo simples de “Planilha de Análise de Programação” nas 
páginas a seguir. A planilha é uma ferramenta que auxilia na análise de temas, não é um sistema perfeito para 
escrever programas.

• A divisão da planilha permite a categorização geral de diferentes aspectos do treino.
• As categorias são modalidade/carga (marcar todas e quantas vezes são representadas), tempo, repetições 

(total no treino), esquema (número de movimentos representados), prioridade e movimentos.
 { Embora não sejam contadas repetições para movimentos monoestruturais, segue abaixo uma 

estimativa de “repetições” para corrida e remo:
Baixa repetição: Menos de 800 m no total 
Repetição Moderada: 800 a 3.200 m no total 
Alta Repetição: Mais de 3.200 m no total 

MODELO DE PROGRAMA:

Wod 1
10 min. AMRAP:
10 BJ (30 pol. - 76 cm)
20 abdominais no GHD

Wod 2
“Diane”
21-15-9:
Deadlifts (levantamento 
terra) (225 lb - 102 kg)
HSPU

Wod 3
5 rounds por tempo:
250 m de remo
25 thrusters (45 lb - 20 kg)
15 T2B

Wod 4
Jerk atrás do pescoço
7 x 1

Wod 5
20 min. AMRAP:
2 escaladas em corda 
(4,5 m)
20 pistols alternados
40 double unders

Wod 6
Hang squat clean
5-5-3-3-3-1-1-1-1

Wod 7
Por tempo:
150 agachamentos
75 extensões de quadril
120 agachamentos
60 extensões de quadril
90 agachamentos
45 extensões de quadril

Wod 8
3 rounds por tempo:
1,6 km de corrida
50 pull-ups

Wod 9
10 min. AMRAP:
100 m de overhead walking lunge 
(anilha de 45 lb - 20 kg)
30 abdominais no GHD

observações:
1. Peso (em libras/quilos) ou altura (em cm/m) entre parênteses após o movimento.
2. Os dias de levantamento de peso seguem o formato séries x repetições.
3. Abreviações usadas: AMRAP (o maior número de rounds possível), BJ (box jump), C&J (clean & jerk), C2B (chest-

to-bar pull-ups [peito-na-barra]), DB (dumbbell), ft (pés), GHD (glute-ham developer), HSPU (handstand push-
up), km (quilômetro), KB (kettlebell), KBS (kettlebell swing), lb. (libra), m (metro), min. (minuto), OHS (overhead 
squat), pd (pood), RFT (rounds por tempo), SDHP (sumo deadlift high pull), seg (segundos), T2B (toes-to-bar 
[pés-na-barra]), WB (wall ball).

Fonte(s) do cabeçalho: Variável(is) do texto do cabeçalho: 

Planilha de Análise de Programação
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PLANILHA DE ANÁLISE DE PROGRAMAÇÃO
Autor do Treino WOD 1 WOD 2 WOD 3 WOD 4 WOD 5 WOD 6 WOD 7 WOD 8 WOD 9 Total
Modalidade/carga Ginástica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I0

Levantamento de peso --  Leve 1 1 2
 Médio 1 1
 Pesado 1 1 2
Monoestrutural 1 1 1 3

Tempo Dia Pesado 1 1 2
< 5 min 1 1
5-10 min 1 1 2
11-20 min 1 1 1 3
> 20 min 1 1

Total de Repetições Baixo (< 50 repetições) 1 1 2
Médio (50-200 repetições) 1 1 2
Alto (> 200 repetições) 1 1 1 1 1 5

Esquema Individual 1 1 2
Couplet (Dupla) 1 1 1 1 1 5
Triplet (Trio) 1 1 2
≥ 4 movimentos e chippers 0

Prioridade Prioridade da Tarefa 1 1 1 1 4
Prioridade do Tempo 1 N/D 1 N/D 1 3

Movimentos
Ginástica

Air Squat (Agachamento Livre) 1 1
Box Jump (Salto na caixa) 1 1
Burpee 0
Dip 0
Abdominal no GHD 1 1 2
Extensão de Quadril/Costas 1 1
Handstand Push-up 1 1
Joelho no Cotovelo/Toe-to-Bar 1 1
Muscle-up 0
Pull-up 1 1
Push-up 0
Sit-up 0
Escalada em corda 1
Pistol 1

Movimentos
Levantamento de 
peso

Back squat (agachamento com 
barra nas costas) 0
Clean 1 1
Deadlift (levantamento terra) 1 1
Front squat (agachamento frontal) 0
Kettlebell Swing 0
Overhead squat (agachamento 
com barra acima da cabeça) 0
Press (desenvolvimento de ombro) 0
Push Jerk 1 1
Push Press 0
Sumo Deadlift High Pull 0
Snatch 0
Thruster 1 1
Wallball 0
Walking Lunge 1 1

Movimentos
Monoestrutural

Double Unders 1 1
Remo 1 1
Corrida 1 1
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PLANILHA DE ANÁLISE DE PROGRAMAÇÃO

Autor do Treino WOD 1 WOD 2 WOD 3 WOD 4 WOD 5 WOD 6 WOD 7 WOD 8 WOD 9 Total

Modalidade/carga Ginástica
Levantamento de peso --  Leve
 Médio
 Pesado
Monoestrutural

Tempo Dia Pesado
< 5 min
5-10 min
11-20 min
> 20 min

Total de Repetições Baixo (< 50 repetições)
Médio (50-200 repetições)
Alto (> 200 repetições)

Esquema Individual
Couplet (Dupla)
Triplet (Trio)
≥ 4 movimentos e chippers

Prioridade Prioridade da Tarefa
Prioridade do Tempo

Movimentos
Ginástica

Air Squat (Agachamento Livre)
Box Jump (Salto na caixa)
Burpee
Dip
Abdominal no GHD
Extensão de Quadril/Costas
Handstand Push-up
Joelhos nos Cotovelos/ 
Toes-to-Bar (pés-na-barra)
Muscle-up
Pull-up
Push-up
Sit-up

Movimentos
Levantamento de 
peso

Back squat (agachamento com 
barra nas costas)
Clean
Deadlift (levantamento terra)
Front squat (agachamento frontal)
Kettlebell Swing
Overhead squat (agachamento 
com barra acima da cabeça)
Press (desenvolvimento de ombro)
Push Jerk
Push Press
Sumo Deadlift High Pull
Snatch
Thruster
Wall Ball

Movimentos
Monoestrutural

Double Unders
Remo
Corrida
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PLANILHA DE ANÁLISE DE PROGRAMAÇÃO

Autor do Treino WOD 1 WOD 2 WOD 3 WOD 4 WOD 5 WOD 6 WOD 7 WOD 8 WOD 9 Total

Modalidade/carga Ginástica
Levantamento de peso --  Leve
 Médio
 Pesado
Monoestrutural

Tempo Dia Pesado
< 5 min
5-10 min
11-20 min
> 20 min

Total de Repetições Baixo (< 50 repetições)
Médio (50-200 repetições)
Alto (> 200 repetições)

Esquema Individual
Couplet (Dupla)
Triplet (Trio)
≥ 4 movimentos e chippers

Prioridade Prioridade da Tarefa
Prioridade do Tempo

Movimentos
Ginástica

Air Squat (Agachamento Livre)
Box Jump (Salto na caixa)
Burpee
Dip
Abdominal no GHD
Extensão de Quadril/Costas
Handstand Push-up
Joelhos nos Cotovelos/ 
Toes-to-Bar (pés-na-barra)
Muscle-up
Pull-up
Push-up
Sit-up

Movimentos
Levantamento de 
peso

Back squat (agachamento com 
barra nas costas)
Clean
Deadlift (levantamento terra)
Front squat (agachamento frontal)
Kettlebell Swing
Overhead squat (agachamento 
com barra acima da cabeça)
Press (desenvolvimento de ombro)
Push Jerk
Push Press
Sumo Deadlift High Pull
Snatch
Thruster
Wall Ball

Movimentos
Monoestrutural

Double Unders
Remo
Corrida
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ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DE AULA

Durante o Curso de Nível 2, os participantes são conduzidos através de uma simulação de aula do início ao fim. 
Destina-se a servir como um modelo de aula básica para afiliados da CrossFit. Embora cada exemplo de aula no 
Curso de Nível 2 seja diferente – de instrutores a exercícios de aquecimento e treinos – temas universais representam 
práticas de treinamento eficazes.

Ser um treinador não se baseia em chegar, escrever um treino de última hora no quadro branco e ligar a música. 
Treinamento real se baseia em melhorar o condicionamento físico (fitness) de cada cliente (e por associação, a 
qualidade de vida) em pequenos passos incrementais, de uma forma motivadora e positiva. Além de ter presença, 
atitude e demonstração, o que desenvolve um relacionamento positivo com os clientes (ver notas de Fundamentos 
do Treinamento Eficaz), uma grande parte da melhoraria do condicionamento físico (fitness) do cliente é ter um 
plano, tanto no dia-a-dia como de longo prazo. Esta seção discute os componentes básicos, mas necessários, de um 
treinador para conduzir uma única aula.

Para gerenciar o tempo de forma eficaz, os treinadores precisam ter um plano de aula. Uma única aula pode ser 
dividida como um plano de aula de quatro partes que consistem em:

• Introdução
• Aquecimento
• Treino
• Pós-Treino

O tempo total do treino ajuda a definir o tempo alocado para as seções de aquecimento e pós-treino. Um treino mais 
longo significa sacrificar tempo em um ou ambos. A maioria dos afiliados conduz aulas de uma hora de duração e 
este é o tempo usado no exemplo de aula de Nível 2.

As considerações logísticas afetam a seleção de um treino apropriado, bem como o tempo alocado para cada 
componente da aula. Fatores incluem disponibilidade de aparelhos, tamanho da turma, espaço da academia (para 
disposição de equipamentos e atletas) e nível de experiência da turma. Um treinador precisa considerar a várias 
alternativas porque modificações adicionais podem ser necessárias, dependendo do nível de experiência dos 
cliente e quantos aparecem para a sula. Por exemplo, se o afiliado tem espaço limitado, não precisará de muitos 
participantes para enchê-lo. Por questão de segurança, o treinador precisa assegurar que há áreas transitáveis entre 
todos os atletas e seus equipamentos. Halteres são uma ótima ferramenta para atletas; eles economizam espaço, 
são ótimos substitutos para barras em muitos cenários. Os treinadores também podem usar sacos de areia, área 
externa, baterias, etc. Os treinadores são limitados somente por seu conhecimento e criatividade.

Introdução
A introdução, embora seja o elemento mais curto de uma aula, é de grande importância. Durante a introdução 
(geralmente referida como o tempo “no quadro branco”), o coach resumirá o treino, definirá as expectativas ao 
explicar o estímulo pretendido, oferecerá opções de adaptação e tirará dúvidas. De modo geral, a introdução leva 
entre dois e quatro minutos, dependendo da complexidade do treino e do número de participantes na aula. Ter 
mais participantes aumenta a probabilidade de perguntas. A introdução deve tirar dúvidas em relação ao treino, ao 
mesmo tempo em que reduz a ansiedade do pré-treino.

Fonte(s) do cabeçalho: Variável(is) do texto do cabeçalho: 

Estrutura e planejamento de aula
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Aquecimento
O objetivo do aquecimento é somente: aquecer o corpo em preparação para atividade intensa. O aquecimento 
geralmente consiste de duas partes: um aquecimento geral e um aquecimento específico. O principal objetivo do 
aquecimento geral é estimular as funções fisiológicas do corpo, ou seja, aumentar a temperatura e o fluxo sanguíneo 
para os músculos, preparar o sistema cardiorrespiratório, aumentar a mobilidade e movimentar as articulações para 
a amplitude total do movimento. Os aquecimentos gerais incluem movimentos do tipo calistenia ou movimentos 
que envolvem amplitudes dinâmicas de movimentos.

O principal objetivo de um aquecimento específico é gerar, praticar e refinar a mecânica adequada para os 
movimentos que serão usados no treino e preparar mentalmente e fisicamente para o desafio. Aquecimentos 
específicos apresentam uma oportunidade para a avaliação do movimento e adaptação adequada. No entanto, 
diferentes amplitudes de movimento e/ou variações podem ser usadas (por exemplo, variações de power x squat, 
med ball x barra), quando necessário.

Movimentos que não fazem parte do treino também podem ser usados no aquecimento, visto que o elemento 
aquecimento também fornece uma oportunidade para aprimorar deficiências em quaisquer movimentos (ou seja, 
praticar paradas de mão mesmo que não tenha paradas de mão no treino). Essas opções são reservadas para treinos 
mais curtos e com menos técnicas que não requerem uma quantidade significativa de tempo para preparação (ou 
seja, 1.000 metros de remo ou 1,6 km de corrida cronometrada). O artigo “Elaboração e Adaptação de Programa” 
discute como usar esse tempo como trabalho com foco em fraquezas.

Há benefícios tanto para o atleta quanto para o coach no período de aquecimento. O aquecimento ajuda os atletas 
a se prepararem para lidar com as demandas do treino e a aprimorar deficiências, sejam ineficiências mecânicas 
sutis em atletas mais experientes ou erros maiores nos movimentos em que os atletas tenham pouca experiência. 
O aquecimento também permite ao treinador oportunidade para avaliar a capacidade atlética de um indivíduo 
em relação ao estímulo pretendido. Após o período de avaliação/prática, é hora de o treinador indicar opções de 
adaptação. Embora o treinador deva ter algumas ideias antes de começar a aula, ver as necessidades individuais 
ajudará a escolher as opções mais eficazes. Como discutido no artigo “Elaboração e Adaptação de Programa”, a 
adaptação deve progredir com os atletas e eles devem ser constantemente desafiados (isto é, eles não devem 
executar somente a mesma adaptação cada vez que um movimento ou a carga estiver fora da sua capacidade atual). 
Este é também o momento para o coach preparar mentalmente os atletas e supervisionar quaisquer logísticas de 
treino restantes (por exemplo, distribuição de equipamento, disposição de equipamento, baterias, verificações 
de segurança).

Um intervalo pré-treino não é um dos elementos principais de um plano de aula, mas é necessário e útil para o 
coach. O intervalo pré-treino inclui verificações de segurança e de equipamentos, disposição da sala, fluxo de treino, 
adaptação adicional, dúvidas dos atletas, oportunidade para ir ao banheiro e, claro, repassar o treino.

Repassar o treino serve para relembrar para os atletas qual é o treino (ordem de movimentos, esquema de repetições 
e rounds ou tempo) e os padrões de amplitude de movimento requeridos. Um coach precisa demonstrar de forma 
clara e enfatizar a amplitude de movimento e a mecânica para cada movimento antes de cada treino. Isso possibilita 
que os atletas se mantenham nesses padrões durante o treino e cultivem uma cultura de virtuosidade na academia.

Devemos lembrar, principalmente para os atletas mais novos, que as abreviações e as siglas no quadro não são 
evidentes. Um coach pode escolher discutir opções de adaptação com toda a turma neste momento ou revisar 
o estímulo pretendido do treino. Isso inclui descrever o tempo pretendido, carga ou aquisição de habilidade. Por 
exemplo, o treino Elizabeth (21-15-9 repetições de cleans com 135 lb [61 kg] e ring dips [mergulho nas argolas]) é 
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relativamente curto (aproximadamente 5 min.), com carga moderada. Um atleta novato de CrossFit, provavelmente, 
terá que reduzir a carga para o clean ao seu nível de carga moderada (por exemplo, 95 lb [43 kg]) e ele precisará 
adaptar o peso dos dips (por exemplo, elástico, banco) ou volume (por exemplo, 12-9-6) para melhor corresponder 
com a intenção original do treino. Veja o artigo “Elaboração e Adaptação de Programa” para mais informações sobre 
preservar o estímulo pretendido.

Seja na explicação pré-treino ou no aquecimento específico, deve ser alocado tempo para os atletas praticarem os 
padrões exatos a serem usados no treino. Se o movimento é realizado com sobrecarga, tempo extra é necessário 
para os atletas chegarem a uma carga apropriada de acordo com o critério do treinador.

Treino
Uma vez iniciado o treino, as exigências das habilidades de treinamento de um coach aumentam. Treinar não é sobre 
a contagem de repetições, torcida ou seleção de músicas. É sobre a aplicação adequada de treinamento de limiar, 
o que significa empurrar a intensidade de um atleta enquanto mantém uma mecânica boa. Este equilíbrio é o que 
ajuda a minimizar o risco de lesão, mas também mantém a intensidade elevada para impulsionar progresso. Os 
desvios da mecânica são inevitáveis, pois os atletas tentam se mover rápido para completar o treino. O coach deve 
atender a cada cliente, usando as mais diferentes estratégias de correção possíveis e oferecer incentivo e reforço de 
boa mecânica durante todo o treino. Um coach pode achar que precisa diminuir o ritmo de um atleta e/ou diminuir 
a carga, bem como pará-lo, se não houver melhoria na mecânica após várias repetições. A troca de movimentos não 
é reservado apenas para o aquecimento. Ela deve continuar durante todo o treino. Um coach deve tornar os atletas 
melhores durante o treino.

Há benefícios tanto para o atleta quanto para o coach durante o treino. O atleta aumentará as adaptações de 
condicionamento físico (fitness) a partir do aumento da velocidade e carga. Além disso, ele deve receber feedback do 
coach sobre como aprimorar e refinar o movimento. O coach se beneficia nesse cenário aprendendo e desenvolvendo 
habilidades de observação e correção em uma ambiente mais rápido, dinâmico e menos controlado. A habilidade 
de dar dicas praticáveis e eficazes para melhorar movimentos aumenta com a experiência de treinamento em 
alta intensidade. É uma oportunidade de prática em tempo real com foco nas estratégias de treinamento eficazes 
relacionadas com a mecânica e a motivação do atleta.

Pós-Treino
O principal objetivo do elemento pós-treino é acalmar os atletas e programar os itens que ajudarão na recuperação, 
recuperação da acuidade mental, diminuição da frequência cardíaca e respiração, facilitar a amplitude total de 
movimento das articulações (ou seja, recuperar homeostase). O coach também pode ter alguns objetivos secundários 
para este período, com trabalho extra de habilidade, desafios de condicionamento físico (fitness), educação para o 
atleta e preparação do espaço para a próxima aula. Independentemente disso, um bom pós-treino deixa os clientes 
preparados para o resto de seu dia, capazes e ansiosos para voltar e orgulhosos de suas realizações.

Alguns exemplos de possíveis elementos de relaxamento são descritos abaixo. Geralmente, o relaxamento deve 
começar permitindo que os atletas se recuperem por alguns minutos. Enquanto os atletas estão aquecidos e 
flexíveis, o relaxamento é um excelente momento para alongamento ou rolo de espuma, principalmente nas áreas 
que foram mais sobrecarregadas. Isso pode ajudar na recuperação, redução de dor muscular ao mesmo tempo em 
que ajuda os atletas a ganharem nova amplitude movimento. O coach pode deixar esse momento como um período 
aberto, permitindo que os membros escolham quais exercícios são melhores para eles. Uma sessão conduzida pelo 
coach, no entanto, garante que todos tenham direção, atenção, motivação e senso de união.
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Um treinador pode escolher incluir trabalho de habilidade no final de um treino. Isso pode incluir uma revisão do 
movimento usado, principalmente para corrigir erros apresentados durante o treino. Ao usar menor velocidade e 
carga, o treinador pode reforçar a mecânica correta do movimento antes de os atletas irem embora. Se o treinador 
filmou o movimento de um atleta durante o treino, este período pode incluir a reprodução do vídeo para analisar sua 
técnica. Também é possível trabalhar uma habilidade totalmente não relacionada. Embora a prática seja mais difícil 
após um treino devido à fadiga, é precisamente por isso que a tentativa de novas habilidades aqui pode ser benéfica 
(adaptações neurológicas elevadas devido à fadiga muscular).

Um pós-treino pode incluir um finalizador – um teste de condicionamento físico (fitness) improvisado como uma 
série máxima de pull-ups, andar em parada de mão ou escalada em corda – qualquer coisa. Pode ser parte de um 
registro ou uma competição contínua, e pode ser usado como um evento motivacional ou para reforçar a natureza 
desconhecida dos desafios diários. Por exemplo, os finalizadores podem ser agrupados em equipes ou parceiros, 
ou o desafio pode ser estruturado de forma que um ou dois atletas compitam em um momento e o resto da classe 
pode torcer. Como em um aquecimento, um coach tem de estar ciente que os finalizadores não se devem se tornar 
um segundo treino, nem têm de fazer parte de todas as aulas.

Um coach pode usar o período pós-treino para assegurar que os atletas estejam registrando seus treinos. 
Especialmente nos dias de treinos de referência (incluindo dias de força), o coach deve incentivar os clientes a anotar 
seus tempos, repetições, cargas e adaptações ou modificações. O coach também deve ser capaz de informar aos 
membros a última data em que o treino foi feito para comparação.

Finalmente, um coach pode usar este tempo para falar sobre nutrição, programação, adaptação, “O que é 
condicionamento físico (fitness)?” “O que é CrossFit?” etc., tudo com a intenção de criar atletas mais informados.

Para o coach, o período pós-treino lhe dá tempo para examinar os clientes e olhar para a saúde mental e sinais 
visíveis de lesões ou desidratação. Um coach precisa prestar atenção às dicas verbais e não verbais que o bem-
estar de um cliente pode estar sob pressão. Este é também um tempo para o coach se envolver na conversa com os 
clientes, oferecendo encorajamento e feedback sobre seu desempenho e perguntar-lhes sobre a resposta ao treino. 
Isso fornece informação valiosa sobre a programação do coach. Essas pequenas conexões também preparam o 
terreno para a construção de uma comunidade forte e relações com os membros. O período pós-treino é uma seção 
da aula muitas vezes negligenciada ou apressada, mas é tempo valioso que um coach deve usar sabiamente.

Para ser eficaz em cada aula, não só um coach tem de ter capacidade nas seis áreas discutidas no artigo “Fundamentos 
do Treinamento Eficaz”, mas também deve ter um plano. Este plano abrange todos os aspectos da aula para melhorar 
atletas em cada sessão de treinamento, mantendo-os seguros e animados para voltar no dia seguinte. Depois de 
cada sessão, uma revisão e crítica informal do próprio desempenho pode ajudar o coach a melhor preparar-se para 
sessões subsequentes. Autoconscientização e crítica são fundamentais.

Exemplos de planos de aula e opções de adaptação para dois treinos são apresentados nas páginas a seguir. 
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ENSINO GERAL Requer melhoria
( X )

Eficaz 
(   )

Info. Correta/Completa
• Demonstração

Organizado/Sucinto/Claro
• Progressão

OBSERVAÇÃO GERAL
•  Tempo suficiente para observar 

repetições
• Conhecimento: bom movimento

Requer melhoria
( X )

Eficaz 
(   )

Estático

Dinâmico

CORREÇÃO GERAL Requer melhoria
( X )

Eficaz 
(   )

Estático
•  Tempo suficiente para observar 

repetições
• Dicas que funcionam

Dinâmico
•  Tempo suficiente para observar 

repetições
• Dicas que funcionam

Priorizado/Comunicação
• Triagem
• Supervisão/Dicas que duraram
• Incansável

GERENCIAMENTO DE TURMA Requer melhoria
( X )

Eficaz 
(   )

Ajustar o Ritmo/Comando
• Divisão do Tempo 
• Atenção para todos

Organização
• Layout
• Segurança

PRESENÇA E ATITUDE Requer melhoria
( X )

Eficaz 
(   )

Engajamento/Relacionamento

Empatia/Respeito

INSCRIÇÃO
• Otimiza SEE
• Desenvolve virtuosidade

Requer melhoria
( X )

Eficaz 
(   )

Treinamento de limiar

Adaptação apropriada

Aquecimento/Relaxamento 
Apropriado

FOLHA DE AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO 

Fonte(s) do cabeçalho: Variável(is) do texto do cabeçalho: 

Folha de Avaliação de Treinamento

0 MIN.

60 MIN
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EXEMPLOS DE PLANOS DE AULA

PLANO DE AULA: CLEAN E JERK

Treino
Clean e Jerk
3-3-3-3-3

Pontuação: carga máxima para uma série de 3 repetições

esTíMulo PreTendido
Este treino é um dia pesado de levantamento de peso com uma única modalidade. Hoje, as séries são ascendentes 
(isto é, adicione peso a cada série). Com 3 repetições por série, o treino tem uma leve parcialidade em relação à força-
resistência muscular em vez de potência máxima.

O objetivo é levantar a maior carga possível por uma série de 3 repetições mantendo a técnica correta. Descanse 
adequadamente (de 3 a 5 minutos) entre as séries para maximizar a carga.

anÁlise
 � O objetivo é desenvolver força, embora com 3 repetições por série, as cargas não estarão perto das cargas de 

uma repetição máxima.

 � Os atletas serão limitados por seu levantamento mais fraco. Alguns atletas focam mais na técnica para a 
metade do levantamento e mais na força na outra metade.

 � Os atletas devem adicionar carga após cada série de 3 repetições bem sucedidas em uma tentativa de 
estabelecer um novo recorde máximo para 3 repetições.

 � Novos recordes pessoais devem ser tentados na terceira ou quarta série.

 � As opções de adaptação são moduladas pela carga.

 � Os coaches devem perguntar se algum atleta está lesionado.

 � Os coaches devem demonstrar o movimento, incluindo os seus padrões.

 � A carga será reduzida quando as 3 repetições não forem atingidas ou quando a forma for comprometida 
significativamente.

 � Os coaches devem explicar que a pontuação é a carga máxima por uma série de 3 repetições.

 � Períodos de descanso sugeridos: De 3 a 5 minutos entre as séries de trabalho.

Fonte(s) do cabeçalho: Variável(is) do texto do cabeçalho: 

Exemplos de Planos de Aula
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Coaches: Todas as partes da aula são conduzidas pelo coach. Demonstre cada movimento novo antes que os 
atletas os executem. Dê dicas para os atletas atingirem posições melhores em cada seção.

:00–:03
QUADRO BRANCO (3 MINUTOS)
 � Explique o treino, o estímulo pretendido e a análise (na página anterior).

:03-:08
aQueciMenTo Geral (5 MinuTos)
Avaliar a mobilidade geral: amplitude de movimento de punho, ombro, quadril, joelho e tornozelo.

 � 100 double unders (ou 25 tentativas, se necessário).
 � Inchworm-push-up-squats. 

• Inchworm (minhoca): Os atletas começam de pé com as pernas esticadas, descem o corpo com as 
mãos em direção aos dedos pés e caminham com as mãos para a frente até a posição de push-up.

• Push-ups: Os atletas realizam 5 repetições (com os joelhos no chão, se necessário).
• Agachamentos: A partir da posição de push-up, os atletas pulam com os pés mais abertos do que 

a largura das mãos e voltam para a posição de prancha 5 vezes. Na última repetição, eles realizam 
5 agachamentos.

• Repete por 5 ciclos totais.

:08-:28
clean e JerK - aQueciMenTo esPecíFico (20 MinuTos)
Avalie o movimento para determinar a carga de trabalho correta.

CLEAN
 � 5 front squats (agachamento frontal) somente com a barra 

• Observe: Profundidade abaixo do paralelo
 � 5 hang cleans somente com a barra 

• Observe: posição de rack frontal correta
 � 5 deadlift (levantamento terra)-shrugs somente com a barra 

• Observe: sincronização do encolhimento após a extensão do quadril.
 � 5 cleans somente com a barra 

• Observe: extensão total do quadril

JERK (SPLIT)
 � 5 saltos para a posição de recepção com as mãos do lado do corpo

• Ensine: recuperação da posição de split
 � 5 saltos para a posição de recepção com as mãos do lado do corpo 

• Ensine: os pés ficam na largura do quadril na posição de aterrissagem
 � 5 saltos para a posição de recepção com as mãos acima da cabeça 

• Observe: sincronização do soco após a extensão do quadril.
 � 5 jerks somente com a barra 

• Observe: tronco vertical na fase de dip-drive
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CLEAN E JERK
 � 5 cleans e jerks com pausa após o clean 

• Ensine: Reinício das mãos e dos pés
 � 5 clean e jerks no ritmo dos atletas 

• Observe: extensão do quadril no clean e no jerk
 � Instrua os atletas para aquecerem para a primeira série de trabalho (cerca de 80% do seu máximo 

atual).
• Eles devem trabalhar em grupos e compartilhar uma barra com duas ou mais pessoas com força 

semelhante.
• Eles realizam de 3 a 4 séries de 3 repetições por série, aumentando a carga após cada uma.

 � Verificação de segurança: Assegure que os atletas têm espaço suficiente para soltar a barra com 
espaço de trabalho livre e assegure que eles usam presilhas em todos os levantamentos

:28-:31
Pausa e loGísTica (3 MinuTos)
 � Pausa para ir ao banheiro
 � Lembre aos atletas que os coaches vão dar dicas durante os levantamentos.
 � Continue a revisar as opções de adaptação com cada atleta.
 � Verificação de segurança: Assegure espaço suficiente em torno das áreas de trabalho para soltar as 

barras.
 � Recapitule o treino, o fluxo e as considerações de segurança.

:31-:53
TREINO: COMECE O TREINO EM :31 (22 MINUTOS)
Dê dicas para os atletas atingirem posições melhores enquanto mantêm a técnica. Reduza a carga quando 
necessário.

 � Certifique-se de que os atletas carreguem e descarreguem as barras com segurança.
 � Certifique-se de são usadas presilhas em todos os levantamentos.
 � Assegure-se de que as anilhas não utilizadas são mantidas longe da área de treino e não criam risco 

quando a barra é jogada no chão.
 � Faça sugestões para a carga com base na técnica exibida.

:53-:60
relaXaMenTo (7 MinuTos)
 � Limpe os equipamentos.
 � Alongamento dos flexores do quadril (1 minuto cada perna).
 � Reúna as pontuações, comemore novos recordes pessoais e troque apertos de mão!
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ADAPTAÇÃO DO WOD: CLEAN E JERK

Treino
Clean e Jerk
3-3-3-3-3

Pontuação: carga máxima para uma série de 
3 repetições

adaPTar esTe Wod
Este treino é um dia pesado de levantamento de 
peso com uma única modalidade. Hoje, as séries 
são ascendentes (isto é, adicione peso a cada série). 
Com 3 repetições por série, o treino tem uma leve 
parcialidade em relação à força-resistência muscular 
em vez de potência máxima.

inicianTe/inTerMediÁrio
Seja qual for sua experiência, todos os atletas 
devem encontrar uma série pesada de 3 em relação 
à sua capacidade. Para este treino, é aceitável que 
atletas iniciantes ou intermediários completem 
mais de 5 séries se não tiverem estabelecido uma 
carga máxima para 3 repetições. Verdadeiros 
iniciantes também podem completar 5 repetições 
por série para praticar a mecânica. Os coaches 
precisam garantir, no entanto, que o volume geral 
permaneça apropriado e os atletas trabalhem 
força (não resistência cardiovascular) em relação a 
sua capacidade.

De forma geral, use clean completo (a partir do chão), 
em vez de clean com amplitude parcial de movimento 
(por exemplo, hang clean) para desenvolver 
proficiência nesses movimentos complexos. As 
variações de hang clean podem ser usadas para 
aqueles com limitações severas para puxar a 
barra do chão.
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PLANO DE AULA: MARY

Treino
Complete o maior número de rounds possível em 20 minutos de:
5 handstand push-ups
10 pistols alternados
15 pull-ups

Pontuação: rounds e repetições concluídas

esTíMulo PreTendido
Este treino é um benchmark (treino de referência) clássico que permite que os coaches e atletas avaliem o progresso. 
Mary é um triplet (trio) de movimentos de ginástica de empurrar-agachar-puxar e os atletas elite conseguem fazer 
mais de 15 rounds. Muitos atletas são mais lentos devido aos dois elementos de ginástica mais desafiadores: 
handstand push-ups e pistols.

Esse treino sobrecarrega os atletas metabolicamente e tecnicamente: Os padrões complementares dos movimentos 
de empurrar-agachar-puxar permitem que o atleta continue se movendo, ao mesmo tempo em que a fadiga aumenta 
a dificuldade dos handstand push-ups e, principalmente, dos pistols.

anÁlise
 � O desafio metabólico dos movimentos combinados precisa ser considerado, a carga e as repetições devem 

estar dentro da capacidade do atleta, quando considerado de forma independente.

 � As opções de adaptação reduzem o volume e a carga em todos os três movimentos.

 � Os coaches devem demonstrar cada movimento, incluindo seus padrões.

 � Os coaches devem explicar que o treino é pontuado conforme o número de rounds e repetições concluídos.

 � Os coaches devem perguntar se algum atleta está lesionado.

 � Os atletas devem buscar concluir, pelo menos, 8 rounds. As estimativas aproximadas (máximas) de cada 
componente durante o treino são: 30 segundos para os handstand push-ups, 1 minuto para os pistols e 
1 minuto para os pull-ups.

 � Para atletas elite, o fator limitante é a fadiga na pegada, resultante do volume acumulado de pull-ups.
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Coaches: Todas as partes da aula são conduzidas pelo coach. Demonstre cada movimento novo antes que os 
atletas os executem. Dê dicas para os atletas atingirem posições melhores em cada seção.

:00–:03
QUADRO BRANCO (3 MINUTOS)
 � O coach explica o treino, o estímulo pretendido e a análise (na página anterior).

:03-:08
aQueciMenTo Geral (5 MinuTos)
 � 3 rounds de:

• 30-m bear crawl
• 9 air squats (agachamentos livres) (a cada round os atletas estreitam a base)
• 3 pike push-ups (a cada round os atletas colocam o quadril mais para cima)
• 3 pull-ups estritos (com elástico, se necessário)

:08-:16
aQueciMenTo esPecíFico de HandsTand PusH-uP (8 MinuTos)
Os atletas que precisam adaptar o treino realizam a posição pike em uma caixa. Quanto mais perpendicular o 
tronco estiver no chão e mais longe as mãos estiverem da caixa, maior será a dificuldade.

 � 30 segundos de parada de mão estática
• Observe: posição de ombros abertos

 � 3 handstand push-ups negativos
• Observe: posição de tripé da cabeça e das mãos

 � 3 handstand push-ups estritos
• Observe: coluna neutra

 � 3 kipping handstand push-ups (adaptar: 3 repetições de estritos)
• Observe: tempo do press (desenvolvimento de ombro) em relação ao kip

:16-:23
aQueciMenTo esPecíFico de PisTol (7 MinuTos)
Os atletas que precisam adaptar o treino fazem agachamento unilateral com a ajuda de uma caixa. A altura 
da caixa deve permitir que o atleta desça e suba com controle. Atletas com proficiência em pistols podem usar 
PVC ou uma barra leve acima da cabeça para aumentar a dificuldade.

 � 12 agachamentos com base estreita
• Ensine: Os atletas aproximam os pés ao mesmo tempo em que mantêm os calcanhares no chão 

usando a amplitude total do movimento
 � 12 pistols com a perna direita

• Permita que os atletas troquem a altura da caixa se necessário durante as repetições
• Observe: calcanhares no chão e amplitude total do movimento

 � 12 pistols com a perna esquerda
• Permita que os atletas troquem a altura da caixa se necessário durante as repetições
• Observe: calcanhares no chão e amplitude total do movimento
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:23-:27
aQueciMenTo esPecíFico de Pull-uP (4 MinuTos)
 � 20 segundos de suspensão com pegada aberta

• Observe: coluna neutra na suspensão
 � 20 segundos de suspensão com pegada fechada

• Observe: coluna neutra na suspensão
 � 12 balanços de kipping
 � 12 pull-ups (com elástico, se necessário)

:27-:30
Pausa e loGísTica (3 MinuTos)
 � Pausa para ir ao banheiro
 � Lembre aos atletas que adaptações adicionais poderão ser feitas durante o treino.
 � Reveja as opções de adaptação com cada atleta.
 � Verificação de segurança: Certifique- se de que há espaço suficiente para os atletas se moverem entre 

as estações. Assegure-se de que as caixas não estão embaixo dos atletas durante a realização dos pull-
ups.

 � Recapitule o treino, o fluxo e as considerações de segurança.

:30-:50
TREINO: COMECE EM :30 (20 MINUTOS)
Dê dicas para os atletas atingirem posições melhores enquanto mantêm a técnica. Adapte ainda mais o treino, 
se necessário.

 � O foco está principalmente na manutenção de toda a amplitude de movimento em todos os 
movimentos, independentemente da opção de adaptação.

• Handstand push-up: Ombros abertos e cotovelos travados
• Pistol: dobrar o quadril abaixo da parte superior do joelho no lado de trabalho para aqueles que 

não estão diminuindo a amplitude de movimento.
• Para quem usa caixas, especialmente acima da paralela, garanta o controle em cada repetição.
• Pull-up: queixo acima da barra, cotovelos trabalhos embaixo

:50-:60
relaXaMenTo (10 MinuTos)
 � Limpe os equipamentos, conforme necessário.
 � Corrida lenta de 400 m
 � Acumular 1 minuto de suspensão na barra de pull-up (pés no chão, se necessário).
 � Reúna as pontuações, comemore novos recordes pessoais e troque apertos de mão! 
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ADAPTAÇÃO DO WOD: MARY

Treino
Mary
Complete o maior número de rounds possível em 
20 minutos de:
5 handstand push-ups
10 pistols alternados
15 pull-ups

Pontuação: rounds e repetições concluídas

adaPTar esTe Wod
Este treino é um benchmark (treino de referência) 
clássico que permite que os coaches e atletas avaliem 
o progresso. Mary é um triplet (trio) de movimentos 
de ginástica de empurrar-agachar-puxar e os coaches 
devem esperar que os atletas façam 8 rounds ou mais.

Um, dois ou todos os elementos do treino podem 
ser modificados no volume ou carga. Os coaches 
são encorajados a usarem seu bom julgamento para 
encontrar uma substituição desafiadora, porém 
acessível, para os atletas.

inicianTe
Complete o maior número de rounds possível em 
20 minutos de:
10 segundos de parada de mão estática
10 pistols (alternados) na caixa
10 pull-ups estritos, com elástico

 � Os handstand push-ups foram modificados 
para parada de mão estática na parede. Isso 
desenvolverá força na parte superior do corpo e 
expõe o indivíduo à posição invertida.

 � Os pistols são realizados com o auxílio da caixa.
• Escolha uma altura de caixa que permita 

controle durante todo o movimento.
• Essa modificação pode resultar em uma 

menor amplitude de movimento, o que é 
aceitável se o atleta estiver no limite da força.

 � Os pull-ups são reduzidos para 10 repetições e 
substituídos por pull-ups estritos com elástico. A 
resistência do elástico deve permitir pelo menos 
a realização de alguns rounds sem pausa.

inTerMediÁrio
Complete o maior número de rounds possível em 
20 minutos de:
5 handstand push-ups, na caixa
10 pistols (alternados), com elástico
10 pull-ups

 � Os handstand push-ups foram substituídos por 
repetições na caixa. O atleta deve encontrar 
uma posição que permita 5 repetições perfeitas 
(amplitude de movimento e posicionamento) antes 
do início do treino.

• Afastar as mãos da caixa aumenta a 
dificuldade.

• Posicionar o tronco mais perpendicular ao 
solo aumenta a dificuldade.

 � Os pistols são realizados com o auxílio de um 
elástico. Coloque um elástico na horizontal no 
rack de agachamento, nos ganchos de suporte 
da barra. O atleta realiza os pistols com o elástico 
abaixo do quadril.

• Comece com o elástico aproximadamente 
na altura do quadril. Diminua a altura dos 
ganchos (e dos elástico) para aumentar a 
dificuldade.

• Reduza a espessura do elástico para 
aumentar a dificuldade.

 � Os pull-ups são reduzidos para 10 repetições. 
Atletas intermediários podem realizar pull-ups, 
mas o volume acumulado de 15 repetições será 
excessivo para manter o atleta em movimento.

• De forma ideal, as séries de pull-ups são 
quebradas apenas uma vez por round.
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QUAIS SÃO OS PRÓXIMOS PASSOS?

O Curso de Nível 2 é um curso intermediário que desenvolve o conjunto de habilidades de “coaching” de um treinador. 
Os treinadores devem sair com feedback individualizado que possa ser aplicado imediatamente para melhorar o 
condicionamento físico (fitness) e a experiência de seus clientes. Eles também devem sair com consciência de como 
e quando desenvolver-se a longo prazo.

Após o curso, os treinadores precisam continuar a aprimorar suas habilidades ao seguir treinando outras pessoas. 
É a experiência prática em tempo real que proporciona o melhor ambiente para aprendizado. Treinadores devem 
se matricular em outros cursos (por exemplo, cursos on-line ou de especialidades) e investir nos seus clientes. A 
CrossFit possui uma variedade de cursos online e cursos de educação continuada. Periodicamente, treinadores 
deveriam revisitar este material do curso e filmar a si mesmos treinando outras pessoas para reavaliar seus pontos 
fortes e áreas de aperfeiçoamento.

Após a conclusão do curso presencial e da avaliação online, que é concluída posteriormente (veja o Manual do 
Participante de nível 2 para obter detalhes), cada treinador recebe a designação de Treinador de CrossFit Nível 2 
(CF-L2), que pode ser usado em currículo ou em biografia pessoal. A designação CF-L2 e o Certificado de Treinador 
Nível 2 são válidos por cinco anos, a contar da data de emissão. Para manter a credencial, os treinadores precisam 
refazer o curso de dois dias e cumprir os requisitos atuais do certificado de nível 2 ou buscar credenciais mais altas.

As duas certificações da CrossFit, Treinador Certificado de nível 3 (cF-l3) e Coach Certificado de nível 4 (cF-l4), 
são para o treinador de CrossFit experiente. Essas credenciais não têm um componente de curso. Elas são uma 
avaliação com aprovação ou reprovação. Elas são um maneira de os treinadores de CrossFit demonstrarem um alto 
nível de competência e se distinguirem na comunidade de CrossFit.

Os requisitos para a inscrição para o Nível 3 incluem a conclusão dos cursos de Nível 1 e Nível 2 e um mínimo de 
750 horas de experiência em treinamento de CrossFit. O Nível 4 pode ser tentado após conquistar o Nível 3 e é 
uma avaliação baseada na performance de alguém treinando um grupo. Destina-se aos coaches de CrossFit mais 
experientes que treinam há muitos anos em uma configuração de grupo. Mais informações sobre as certificações 
podem ser encontradas em nosso website e nesta FaQ. 

Fonte(s) do cabeçalho: Variável(is) do texto do cabeçalho: 
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