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Exercícios resistidos

constituem a base de

treinamento.

Desenvolve 
o corpo 2

Além dos músculos, eles

ajudam a tornar sua 

estrutura mais densa. 

Fortalece
os ossos 3

Alivia o estresse,

aumenta o foco, e 

trabalha o cérebro!

Faz bem
pra mente
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    Chocante para uma frase de introdução, certo? E deve ser mesmo. A quantidade de 

artigos científicos e teorias sem nenhum suporte científico é impressionante, e 

aumenta a cada dia. São resultados novos contra argumentos antigos, e argumentos 

novos que contradizem os últimos achados das pesquisas de campo. A ciência se 

renova e se transforma sempre. O que por um lado pode ser mágico, por outro é 

trágico, e quem não é especializado no assunto nunca sabe quem deve ouvir, ou, na 

nossa realidade social, a quem “curtir”.

    O treinamento de força e de resistência é muito antigo, e foi introduzido como uma 

ferramenta indutora de performance desde o início da vida do homem moderno. 

Treino com pesos nos faz ir mais longe, torna nossa estrutura corporal superior. A 

grande questão está em desvendar qual é o melhor tipo de abordagem técnica a ser 

seguida. Já que cada um tem um gosto em particular por um estilo de treino, e cada 

indivíduo busca um resultado especifico, o que fazer? Este é o nosso resumo:

TREINE SEM ‘‘PRÉ-CONCEITOS’’

A resposta para essa dúvida é divergente, 

depende. 

Depende do seu estilo de treino. É 

importante entender a seguinte regra: 

Seu corpo se adapta aos estímulos que 

são dados a ele. Se você treina com 

grandes cargas, mas mantém sempre 

uma amplitude de movimento grande, 

você está salvo quanto a manutenção da 

sua mobilidade, agora, se você é do tipo 

que trabalha pensando mais no peso 

levantado (caso dos competidores) e 

considera uma biomecânica diferente 

para o movimento, muita amplitude será 

prejudicial e ao mesmo tempo seu corpo 

reduzirá esse trabalho para se tornar 

melhor naquilo que precisa fazer.

TREINO COM 
PESO DIMINUI A
FLEXIBILIDADE?
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1-5
repetições

6-16
repetições

Alto volume de 
repetições

Baixa carga de 
trabalho

Maior gasto calórico 
total

Favorece o consumo 
energético do 
músculo

Boa abordagem para
treinos de 
fortalecimento
e tonificação muscular 

CARGA
PESADA

CARGA
MODERADA

20+
repetições

BAIXA
CARGA

Repetições mais 
controladas

Carga de trabalho 
moderada

Proporciona 
desenvolvimento 
muscular

Aumenta a densidade 
do corpo

Funciona através 
da lesão 
dos tecidos

Volume de repetições 
reduzido

Cargas pesadas

Desenvolve a 
estabilidade articular

Melhora a potência e 
a capacidade contrátil
da musculatura 

Maior estímulo 
metabólico

Treino para 
praticantes mais
experientes

HOMENS 
SÓ TREINAM 
BRAÇOS E  
MULHERES 
SÓ TREINAM 
COXAS?

O corpo foi feito para o trabalho 

equilibrado, sem dúvida. Não existe 

justificativa que dê suporte a teoria de 

que mulheres não devem treinar braços, 

e homens não devem treinar coxas. É 

importante entender que nossos 

membros se complementam.

Principalmente no caso de mulheres, é 

muito comum encontrarmos essa 

indagação quando falamos sobre 

t re inamento  com pesos  para  os 

membros superiores. A frase ‘‘não treino 

braços porque tenho facilidade para 

ganhá-los’’ quase sempre vem à tona. A 

anatomia e fisiologia do corpo feminino 

fe l izmente (ou infe l izmente)  não 

colaboram para esse tipo de cenário. O 

que existe são disposições genéticas e 

tipos de corpo diferentes – e nesse caso 

você só pode reclamar com a natureza.

Da mesma forma, os homens devem 

treinar coxas com intensidade, porque é 

neste treino que temos o maior retorno 

metabólico-hormonal.

Moral da história, treine o corpo todo 

sem desculpas!

ALÉM DOS MÚSCULOS
     Já parou para pensar como nossos antepassados se moviam? Certamente não era 

sentados em equipamentos e, mais improvável ainda, focando em movimentos 

isolados. Estes citados tem a sua importância, mas isso é um outro assunto. Vamos 

pensar da seguinte forma: padrões de movimento. Os músculos são os “motores” que 

geram o movimento que desejamos no nosso cérebro, mas eles não trabalham 

sozinhos. Todo membro executa um determinado comando a partir de uma ativação 

conjunta na articulação, logo, outros músculos menores (auxiliares, antagonistas, 

sinergistas ou estabilizadores) entram em ação com um papel fundamental, assim 

como os tendões e ligamentos. Quanto mais atividade envolvemos dentro de um 

comando, melhor. Entendendo essa natureza, use-a da seguinte maneira a partir do 

seu próximo treino: Empurradas ao invés de peitoral e tríceps, puxadas ao invés de 

dorsais e bíceps, agachamentos ao invés de quadríceps e glúteos. Prefira exercícios 

livres e formas de sobrecarga alternativas como halteres, dumbells, bolas, polias e 

kettlebells. Deixe seus movimentos naturais te guiarem, você certamente sentirá essa 

diferença!


