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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta uma abordagem sobre o Crossfit, realizando 
apontamentos socioculturais sobre o desenvolvimento dessa atividade no Brasil ao 
longo da última década. A atividade física está presente na via das pessoas desde 
os primórdios da humanidade. Registram-se evidências em diferentes civilizações e 
períodos históricos, com objetivos diversos. Atualmente, dentre algumas 
possibilidades, a atividade física é praticada como forma de prevenir doenças 
decorrentes de um estilo de vida sedentário e melhoria da saúde, tendo como 
consequência o aumento de pessoas interessadas. O Brasil figura entre os países 
com o maior número de academias e pessoas que realizam atividade física e dentre 
várias possibilidades, destacamos o Crossfit. Atividade relativamente recente, 
presente no país há pouco mais de 10 anos, mas que nos chama atenção pelo seu 
desenvolvimento significativo ao longo dessa década registrando uma ampliação da 
sua veiculação midiática e aumento do número de praticantes. Envolvendo pessoas 
de diferentes idades e condições físicas, o Crossfit reúne polêmicas sobre lesões 
decorrentes da sua prática, a possibilidade de ser considerado um esporte, entre 
outros. Se o consideramos como um produto, verificaremos que o Crossfit é 
consumido em nossa sociedade de diferentes formas: roupas, equipamentos, 
suplementos alimentares, etc. A partir desse contexto, os objetivos do presente 
trabalho foram verificar como ocorreu o desenvolvimento do Crossfit no Brasil ao 
longo da última década; identificar quais são os principais aspectos associados ao 
desenvolvimento do Crossfit no Brasil; registrar o desenvolvimento histórico dessa 
atividade no país; apresentar o Crossfit. Para tanto, foi utilizada como metodologia a 
revisão bibliográfica, realizando-se um levantamento sobre a literatura especializada 
referente ao conteúdo. Os apontamentos socioculturais sobre os documentos 
utilizados pela pesquisa, foram realizados mediante a seleção de teoria e categorias 
sociológicas. Tal procedimento permitiu verificar que o desenvolvimento do Crossfit 
no Brasil ao longo da última década apresenta indícios que nos remetem aos 
preceitos da teoria da globalização, permeado pelas categorias de análise “catarse”, 
“socialização” e “corporeidade”. 
 
Palavras-chave: Crossfit. Brasil. Teorias Sociológicas. Categorias Sociológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present study presents an approach on Crossfit, making sociocultural notes 
about the development of this activity in Brazil over the last decade. Physical activity 
has been in the path of people since the dawn of mankind. Evidence is recorded in 
different civilizations and historical periods, with different objectives. Currently, 
among some possibilities, physical activity is practiced preventing diseases resulting 
from a sedentary lifestyle and health improvement, with the consequence of the 
increase of interested people. Brazil is among the countries with the largest number 
of gyms and people that perform physical activity and among several possibilities, we 
highlight Crossfit. Relatively recent activity present in the country for more than 10 
years, but that calls attention to its significant development during this decade, 
registering an increase in its media coverage and an increase in the number of 
practitioners. Involving persons of different ages and physical conditions, Crossfit 
brings together controversies about injuries resulting from its practice, the possibility 
of being considered a sport, among others. If we consider it as a product, we will see 
that Crossfit is consumed in our society in different ways: clothes, equipment, food 
supplements, etc. From this context, the objectives of the present study were to verify 
how the development of Crossfit in Brazil occurred during the last decade; identify 
the main aspects associated with the development of Crossfit in Brazil; record the 
historical development of this activity in the country; to introduce Crossfit. For this 
purpose, the literature review was used as a methodology, and a literature review on 
the content was carried out. The sociocultural notes on the documents used by the 
research were carried out through the selection of sociological theory and categories. 
This procedure allowed us to verify that the development of Crossfit in Brazil during 
the last decade presents indications that refer us to the precepts of the theory of 
globalization, permeated by the categories of analysis "catharsis", "socialization" and 
"corporeity". 
 
Keywords: Crossfit. Brazil. Sociological Theories. Sociological Categories. 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde o início da humanidade, o homem conta com o seu corpo para 

diversas tarefas cotidianas. Por conta das suas constantes migrações em busca de 

moradia e um local seguro para a sobrevivência, o homem realizava longas 

caminhadas, as quais lhe faziam passar por obstáculos que, por sua vez, 

demandavam a necessidade de saltar, correr, utilizar sua força, velocidade e 

resistência para sobreviver. (PITANGA, 2002). 

Ou seja, desde os primórdios da humanidade registramos a presença da 

atividade física, que segundo Caspersen et al. (1985), é definida como qualquer 

movimento corporal, produzido pelos músculos esqueléticos que resulta em gasto 

energético maior do que os níveis de repouso.  

Posteriormente, na Grécia Antiga, a atividade física passa a ser realizada 

com um caráter bélico (treinamento para guerra). Na escola, começa a se 

desenvolver por volta do século XIX, por meio de jogos, danças e ginástica e desde 

então surgem os diversos métodos de treinamento. No Brasil, os programas de 

atividade física têm início em bases médicas, procurando melhorar a postura do 

indivíduo, a aparência física e torná-lo saudável. Por meados de 1970, surge a 

tendência esportiva na Educação Física, que têm como intuito formar equipes 

esportivas competitivas. (PITANGA, 2002). 

Uma das motivações para a prática de atividade física na sociedade atual é 

combater os danos causados a saúde pelo estilo de vida das pessoas. O resultado 

dessa motivação é uma procura aumentada por praças de esportes, academias de 

ginástica, clubes e lugares públicos para praticar esportes. (SAMULSKI; NOCE, 

2000). 

 Um exemplo de atividade física é o CrossFit®1. Atividade idealizada por 

Greg Glassman por volta do ano 1995. Envolve exercícios da área da ginástica, 

levantamento de peso olímpico e condicionamento. A definição de Crossfit é: “[...] 

movimento funcional constantemente variado e de alta intensidade.”, (MANSKE; 

ROMANIO, 2015, p. 141). Conforme o Guia de Treinamento do Crossfit, o principal 

objetivo da modalidade é preparar os praticantes para qualquer desafio físico, sem 

torná-los especializados em alguma atividade, mas sim procurar aperfeiçoar a 

 
1 O CrossFit(®) é uma marca registrada. Por esse motivo, é protegido pela Lei de Propriedade 
Industrial (Lei 9.279/1996). É escrita dessa maneira por tratar-se de um estrangeirismo. Porém, ao 
decorrer do trabalho, utilizaremos apenas a sigla “Crossfit” quando referir-se à atividade. 
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competência em cada um dos 10 domínios do condicionamento físico (resistência 

cardiovascular e respiratória, resistência muscular, força, flexibilidade, potência, 

velocidade, coordenação, agilidade, equilíbrio e precisão. (GLASSMAN, 2016). 

No Brasil, o Crossfit chegou por meio do atleta e instrutor Joel Fridman, em 

2009, que abriu uma academia em São Paulo, sendo a terceira da América Latina, 

após Chile e Peru. (DIEGOLI, 2014). 

 Percebe-se que o Crossfit vem ganhando cada vez mais espaço no cenário 

global. Um exemplo disso é a reportagem da revista Donna: “o Crossfit chama a 

atenção por seus aspectos sociais, atrai casais, amigos e parentes para praticarem 

juntos. Lá, novas amizades são formadas entre os praticantes, formando as ‘famílias 

Crossfit’.” (FONSECA, 2017). Além das manchetes de jornais e revistas que 

abordam frequentemente o tema como, por exemplo, no site terra: “[...] famosos que 

aderiram ao Crossfit, como Giovana Antonelli, Reynaldo Gianechinni e Bruna 

Marquezine.” (DORINI, 2014). Outro famoso que ganhou fama de “Crossfiter”2 é o 

cantor Lucas Lucco, como registrado no site de notícias UOL: “Lucas Lucco exibe 

corpo supermusculoso no Crossfit”. (UOL, 2017).  

Há uma diversidade de manchetes que discorrem sobre o tema, como 

notícia publicada na revista Isto É: “Crossfit mania – a modalidade de treino que 

mistura atletismo, ginástica olímpica e disciplina militar se espalha pelas academias 

e torna-se a atividade preferida do verão brasileiro” (TARANTINO; DAFLON, 2015). 

Os brasileiros atletas da modalidade também vêm ganhando destaque em notícias 

de jornais, como é o caso da reportagem do Globo Esporte: “ex-jogador de futebol 

americano, Pablo Chalfun faz história no crossfit” (CORREIA, 2018). 

Com a ampliação da veiculação midiática e aumento do número de 

praticantes, outros aspectos começam a ser destacados, como por exemplo, a 

polêmica em relação as lesões decorrentes da prática da atividade. A manchete do 

jornal Opção, destaca: “médico não recomenda prática do Crossfit nem para atletas 

bem condicionados”. (OPÇÃO, 2016).  

Por outro lado, em estudo realizado para reconhecer o perfil de lesões em 

praticantes de Crossfit, registrou que muitas vezes as lesões presentes nos 

praticantes são obtidas em outras modalidades ou são lesões antigas, destacando 

 
2 Termo utilizado entre os praticantes de Crossfit para definir que uma pessoa pratica a atividade. 
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que o Crossfit pode ser praticado com segurança por indivíduos de 18 a 69 anos. 

(DOMINSKI et al. 2018).  

Em outra reportagem, publicada no site Cidade Verde, foi mencionado: 

“Especialista explica porque nem todo mundo pode praticar Crossfit” (LENZEI, 

2016). Contudo, o Guia de treinamento do Crossfit menciona: 

  

Muitos atletas profissionais e de elite estão participando do programa 
CrossFit. Pugilistas, ciclistas, surfistas, esquiadores, tenistas, triatletas e 
outros que disputam nos níveis mais elevados estão utilizando a abordagem 
do CrossFit para desenvolver sua força (strength) do centro do corpo (core) 
e seu condicionamento, mas isso não é tudo. Os métodos do CrossFit foram 
testados em pessoas sedentárias, com excesso de peso, com patologias e 
idosas e foi descoberto que estas populações especiais mostraram o 
mesmo sucesso que nosso quadro de atletas. Chamamos isso de 
agrupamento (“bracketing”). Se nosso programa funciona para esquiadores 
olímpicos e para donas de casa sedentárias e com excesso de peso, ele 
também funcionará para você. (GUIA DE TREINAMENTO CROSSFIT, 
2016, p. 7) 

 

A polêmica e as divergências não se limitam apenas às notícias referentes a 

lesões ou quem pode praticar o Crossfit, mas se a atividade pode ser considerada 

um esporte. Identificamos a seguinte reportagem no site Esporte Mais: “Crossfit: o 

esporte do século 21” (FERRAZ, 2017).  

Em contrapartida, a reportagem no site Ativo afirma: “[...] ao contrário do que 

muitos pensam, o Crossfit não é um esporte”. (GAIOTO, 2018). O Guia de 

treinamento do Crossfit destaca: “[...] o Crossfit é simplesmente um esporte, o 

esporte do condicionamento físico”. (GUIA DE TREINAMENTO CROSSFIT, 2016, p. 

4). Nesse trabalho, não pretendemos realizar a uma discussão específica sobre a 

compreensão do Crossfit como esporte, mas realizaremos apontamentos que 

destacam tal relação vinculada ao desenvolvimento dessa atividade. Essas 

manchetes são apenas alguns exemplos para expor que o tema vem sendo 

comentado. 

Outro aspecto que identificamos é a prática do Crossfit por pessoas idosas e 

que possuem alguma deficiência. Em algumas manchetes de jornais tal situação 

pode ser observada, como é o caso da revista Fortíssima: “Crossfit para idosos 

fortalece os músculos e faz bem para o coração” (FORTISSIMA, 2014). Ou como a 

notícia do portal Plena, que menciona a questão estética em relação a esse público: 

“[...] idosos podem ficar ‘sarados’ praticando Crossfit”. (PARIZOTTO, 2015).  
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Não apenas em relação aos idosos, mas podemos perceber o envolvimento 

da atividade com deficientes físicos, como na reportagem para a coluna Eu Atleta no 

site G1: “cadeirante encontra no Crossfit adaptado um novo modo de vida: ‘me 

salvou’”. (CHRIST; CEGLIA, 2017). Outro exemplo é o cadeirante Fernando Mendes, 

que em entrevista para o site Cantinho dos Cadeirantes conta que participou do 

campeonato Monstar Series e foi campeão em sua categoria. (CONSTANTINO, 

2017).  

Novas iniciativas em relação a esse aspecto começaram a ser implantadas 

nas academias de Crossfit, ou box3, em todo o Brasil, como é o caso da Crossfit 

Widia em Curitiba. Em reportagem, a revista Mybox destaca: “[...] atletas 

paralímpicos participam de treino de Crossfit em Curitiba”. (BRAGA, 2016).  

Compreendendo esses cenários ora relatados, observamos que tal qual um 

produto, o Crossfit é consumido em nossa sociedade de diversas maneiras: roupas 

específicas para a prática, equipamentos, suplementos alimentares, competições, 

entre outros, como percebemos em reportagem ao site Uol: “Marcas de tênis 

esportivos disputam praticantes de Crossfit”.(STOCK, 2016).  

Atualmente, a Reebok4 é a patrocinadora oficial dos atletas do Crossfit 

Games5, teste para encontrar o homem, a mulher e a equipe mais condicionada do 

mundo. (STOCK, 2016). Ocorre em 3 etapas: o Open, que é aberto para o mundo 

todo participar. As regionals, que classificam os melhores das 18 regiões do mundo 

e por fim, o Games, que seleciona os 40 homens, 40 mulheres e as 40 equipes que 

obtiveram melhor resultado no Regionals. (CROSSFIT GAMES, 2018, tradução 

nossa).  

Para além do patrocínio do evento, ao observarmos as ações da Reebok 

relacionadas ao Crossfit, a relação comercial é evidente: a marca Crossfit possui um 

contrato de exclusividade com a Reebok, há sites específicos para comercialização 

 
3 O local onde o Crossfit é praticado é chamado de box. É diferenciado das academias convencionais 
pelo fato de não possuir maquinário para se exercitar. O espaço geralmente é amplo, sem 
obstáculos. Os principais materiais utilizados são medicine balls (bolas com peso), barras olímpicas, 
remos, caixas, anilhas e kettlebells. (MATAS, 2017). 
 
4 A Reebok International Ltd., sediada em Boston, MA, EUA, é uma das principais empresas de 
design, comercialização e distribuição mundial de calçados, roupas e equipamentos para fitness e 
estilo de vida. É a fornecedora exclusiva do CrossFit e do CrossFit Games. (REEBOK, 2018, tradução 
nossa). 
 
5 Será apresentado de forma mais detalhada no capítulo que aborda o Crossfit. 
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de produtos vinculados, sobretudo roupas e equipamentos esportivos, há cursos 

com certificação própria para formação de instrutores, entre outros. Nas redes 

sociais vinculadas ao Crossfit, o número de pessoas envolvidas é impressionante: 

Facebook (mais de 3 milhões de seguidores), Instagram (2,6 milhões de 

seguidores), Youtube (1,4 milhões de inscritos no canal), Twitter (quase 1 milhão de 

seguidores). (FACEBOOK, 2018; INSTAGRAM, 2018; YOUTUBE, 2018; TWITTER, 

2018). 

Considerando o contexto ora apresentado, podemos sintetizar a 

problematização realizada a partir da seguinte questão: Como ocorreu o 

desenvolvimento do Crossfit no Brasil ao longo da última década? 

Para respondermos a essa questão temos como objetivo geral verificar 

como ocorreu o desenvolvimento do Crossfit no Brasil ao longo da última década. 

A partir de então, temos como objetivos específicos relacionados à proposta 

geral do trabalho: a) identificar quais são os principais aspectos associados ao 

desenvolvimento do Crossfit no Brasil; b) registrar o desenvolvimento histórico dessa 

atividade no país; c) apresentar o Crossfit. 

 No que se refere à justificativa para a realização deste trabalho, o mesmo 

considera três níveis de envolvimento: pessoal, acadêmico e social. 

No que diz respeito ao primeiro nível, desde que conheci e comecei a praticar 

Crossfit, percebi diversas melhorias em minha vida, sendo elas fisicamente, 

socialmente e psicologicamente. Fisicamente fiquei mais forte, mais disposta, mais 

flexível, com um percentual de gordura adequado para o meu corpo, entre outros 

fatores. A melhora física interfere diretamente na melhora psicológica, pois uma vez 

que eu me sentia mais forte e disposta, sentia também melhora no meu humor, na 

autoestima e com isso, melhorei a questão social, pois como estava me sentindo 

bem comigo mesma, queria compartilhar para os meus amigos como eu estava bem, 

estava feliz, tinha vontade de sair e também vontade de fazer novos amigos, o que 

de fato é bem característico do Crossfit.  

As pessoas têm o costume de ajudar umas às outras nas atividades 

realizadas dentro do box e com isso acabam se envolvendo e se tornando amigos. 

Atualmente a maioria das pessoas do meu círculo social estão vinculadas ao 

Crossfit. Isso se dá primeiramente pelo fato de que eu já trabalho com a atividade, 

então passo a maior parte do tempo envolvida com os praticantes. Além de 

trabalhar, também treino com meus alunos. Muitas vezes combinamos horários para 
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fazer treinos extras, correr no parque, conhecer novas atividades e também para 

fazer coisas não relacionadas ao Crossfit, como sair, jantar na casa uns dos outros, 

viagens, entre outras coisas. Com isso percebi que cada vez mais pessoas se 

envolvem com a modalidade e por isso o interesse em estudar o motivo pelo qual o 

Crossfit vem se desenvolvendo no Brasil na perspectiva sociocultural. 

Considerando que a prática do Crossfit no Brasil é recente, identificamos 

certa carência de estudos que abordem o cotidiano, as ações e as atividades em 

grupo que essa prática proporciona, sobretudo relacionado à uma análise 

sociocultural.  

Nesse sentido, em relação à perspectiva acadêmica, o presente trabalho 

contribui para ampliação de estudos sobre a temática e se constitui como referência 

para pesquisas futuras. 

Por fim, posicionando-se quanto ao nível social, compreender com ocorreu o 

desenvolvimento do Crossfit no Brasil pautado em uma perspectiva sociocultural, 

pode proporcionar um entendimento mais ampliado sobre essa atividade para os 

treinadores, alunos, bem como, demais pessoas envolvidas.  

Em relação à organização do trabalho, o mesmo é compreendido por 5 

capítulos. Na introdução, primeiro capítulo, é apresentada a problematização, os 

objetivos e a justificativa, bem como, a metodologia e um subcapítulo próprio. Já no 

capítulo 2, intitulado “Meu ‘WOD’: um pouco mais sobre o crossfit”, se apresenta o 

desenvolvimento histórico da atividade, incluindo também o processo no Brasil. Além 

disso destaca-se informações sobre a prática do Crossfit. 

Dando continuidade, no capítulo 3, efetua-se uma abordagem sobre as 

teorias e categorias sociológicas, destacando-se algumas possibilidades que 

favorecem, ao nosso entendimento, alguns apontamentos socioculturais sobre o 

desenvolvimento do Crossfit. Já no capítulo 4 são apresentados os apontamentos 

propriamente ditos realizando uma aproximação entre os fatos relacionados ao 

Crossfit e as teorias e categorias sociológicas.  Por fim, na última seção tecemos as 

considerações finais do trabalho, realizando reflexões sobre o tema e indicando 

possibilidades futuras de estudo. 
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1.1 Procedimentos Metodológicos  

Em relação aos procedimentos metodológicos, essa é uma pesquisa de 

cunho qualitativo, que de acordo com Moresi (2003, p. 9):  

 

[...] não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. A interpretação de 
fenômenos e atribuição de significados é básica no processo da pesquisa 
qualitativa. Caráter descritivo. Os pesquisadores tendem a analisar os 
dados indutivamente. 

 

A pesquisa qualitativa tem como característica o ambiente natural como 

fonte direta dos dados e o pesquisador é o instrumento chave. Na coleta de dados, o 

pesquisador é fundamental, é ele quem deve observar, selecionar, interpretar e 

registrar comentários e as informações do mundo natural. A preocupação básica dos 

estudos qualitativos é o mundo empírico em seu ambiente natural.  

Os pesquisadores empíricos tendem a construir seus dados a partir da 

indução. Buscam compreender os fenômenos a partir do ponto de vista dos 

participantes (ZANELLA, 2011). Uma pesquisa qualitativa descritiva rejeita a 

expressão quantitativa, ou seja, não se relaciona com a expressão numérica. Os 

dados coletados nesse tipo de pesquisa aparecem sob a forma de transcrições de 

entrevistas, fotografias, diversos tipos de documentos, vídeos, manchetes de jornais 

e revista, entre outros, considerando assim que os dados da realidade são 

importantes e devem ser examinados.  

O ambiente e as pessoas inseridas devem ser observados em como um 

todo e não reduzidos a variáveis. O principal interesse da pesquisa qualitativa é 

observar como determinado fenômeno se manifesta em atividades, procedimentos e 

interações diárias. (GODOY, 1995). 

É classificada também como revisão bibliográfica. Segundo Moresi (2003), 

esse estudo baseia-se em literaturas disponíveis para o publico em geral, ou seja, 

revistas, jornais, sites, entre outros.  

Para seleção das fontes, utilizamos como base de dados a pesquisa na 

Scientific Library Online/SCIELO, google acadêmico, além de manchetes de jornais 

e revistas online, bem como, as redes sociais. A seleção inicial foi realizada a partir 

de títulos e resumos relacionados ao tema, com o objetivo de identificar informações 

que demonstrem o desenvolvimento do Crossfit e o destaque o mesmo vem 

recebendo pelas diferentes mídias (jornais, revistas, sites, etc.).  
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Além da revisão de literatura, realizamos apontamentos sobre fatos 

identificados ao longo do processo de desenvolvimento do Crossfit no Brasil, 

mediante a utilização de teorias e categorias sociológicas. Em relação às teorias, 

utilizamos como referência inicial os estudos desenvolvidos por Betti (1998). Sobre a 

categorias sociológicas, o ponto de partida foi o trabalho desenvolvido por Almeida, 

Salvini, Kiouranis e Marchi Júnior (2016). 

Como recorte temporal, consideramos o período compreendido entre 

primeiros registros sobre a implantação do Crossfit no Brasil em 2009 até a presente 

atualidade. 
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2 MEU “WOD6”: UM POUCO MAIS SOBRE O CROSSFIT 

Iniciaremos o capítulo, apresentando um breve contexto histórico do 

desenvolvimento do Crossfit. Trata-se de um programa de treinamento idealizado 

por Greg Glassman, por volta dos anos 1990. O Crossfit incorpora elementos da 

ginástica, halterofilismo, levantamento de peso, corrida, esportes de resistência, 

ginástica, artes marciais, entre outros. (GOODALE, 2009). 

Greg sofreu paralisia infantil com 10 meses de idade e após o ocorrido, em 

sua juventude, dedicou-se a ginástica artística, a qual ele enxergava uma 

oportunidade de desenvolver habilidades, principalmente no aparelho das argolas, 

uma vez que, percebia que em outras modalidades as quais ele adorava, como 

natação e corrida, ele não tinha muitas chances de ser vitorioso. (ROMANO, 2018).  

Em 1974, aos 18 anos de idade, Greg Glassman lidera sua primeira sessão 

de treinamento de ginástica na Young Men's Christian Association/YMCA7, em 

Pasadena, no Sul da Califórnia, Estados Unidos da América. Desde então, Greg 

passa a treinar celebridades e dezenas de atletas e observando os resultados 

obtidos percebe que os mesmos não correspondem às inúmeras sessões que os 

atletas praticam e que eles não melhoram as condições físicas necessárias para 

manter-se saudável e com isso começa a estudar os exercícios combinados com 

alta intensidade. (MATAS, 2017). 

Mais tarde, tornou-se personal trainer8 em uma academia na Califórnia, 

porém, acabou sendo mandado embora por sua metodologia de treinamento não se 

adequar com o perfil da academia. Essa situação repetiu-se diversas vezes, até que 

Glassman foi convidado para preparar fisicamente alguns bombeiros e policiais. 

(ROMANO, 2018).  

Em 1995, Greg Glassman monta sua primeira academia em Santa Cruz, 

Califórnia. É o primeiro centro de treinamento oficial Crossfit. (MATAS, 2017).  

Em 2001, surge o Crossfit Journal, site de informações sobre a atividade no 

qual aparecem treinos e demonstrações dos exercícios com vídeos e explicações. 

 
6 A sigla WOD significa Workout Of the Day, ou seja, o treino do dia. Os treinos do dia possuem 
exercícios variados, feitos por forma de circuito ou pelo máximo de repetições possíveis em um tempo 
determinado. (REEBOK BRASIL, 2018). 
 
7 Associação Cristã de Moços (tradução nossa). 
 
8 Profissional com graduação em Educação Física, que é pago para ajudar alguém a se exercitar, 
principalmente indicando os melhores exercícios físicos, seguindo a necessidade individual de seus 
clientes, e mostrando a melhor maneira de realizá-los. (DICIONÁRIO DE PORTUGUÊS, 2018). 
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Recebeu esse nome justamente pelo fato de poucas pessoas gozarem do acesso à 

internet nessa época, então foi criado algo semelhante a um jornal e era enviado 

mensalmente a seus assinantes. Posteriormente, Greg começa a transmitir 

seminários e certificações e iniciou um programa de afiliados que é disponível para o 

mundo todo. (MATAS, 2017). 

Nesse mesmo ano, abriu a primeira academia (box) filiada e fundou a 

Crossfit Incorporation (Crossfit Inc). Atualmente Greg é dono de 100% da Crossfit Inc 

e possui mais de 13 mil academias de Crossfit afiliadas pelo mundo todo. Cada 

filiada precisa pagar uma taxa de U$S 3 mil (equivalente a R$ 11.700) para manter-

se afiliada. (ROMANO, 2018).  

Segundo o site Crossfit Journal, o primeiro treino aberto para o mundo, 

idealizado por Glassman, era: Dumbell Thruster e um quarto de milha de corrida 

(400 metros). (JOURNAL, 2003). 

Em 2005, foram criadas 18 academias afiliadas, ou seja, registradas a 

marca. De 2005 a 2009, já havia mais de 1.000 afiliadas espalhadas pelo mundo. 

(MATAS, 2017). 

Em 2007, ocorre a primeira edição do Crossfit Games, em Aromas, na 

Califórnia. O total de atletas que competiram foram 40 homens e 20 mulheres, com 

uma média de 150 espectadores. (MATAS, 2017).  

Algumas características exclusivas do Crossfit Games: os jogos mudam 

todos os anos, os participantes treinam o ano todo para uma competição 

praticamente desconhecida, uma vez que as provas são anunciadas minutos antes 

de serem realizadas.  (CROSSFIT GAMES, 2018, tradução nossa). 

O Crossfit Games é considerado o principal teste para encontrar o homem, a 

mulher e a equipe mais condicionada do mundo. Uma das atividades de maior 

destaque do Crossfit, pois o mesmo proporciona o espetáculo, o envolvimento de 

milhões de pessoas (participantes, organizadores, árbitros, etc.) Só no Brasil, foram 

21.129 inscritos para a etapa aberta (open) sendo, 12.940 homens inscritos e 8.189 

mulheres. A inscrição para a fase aberta custa dez dólares. (HUGO CROSS, 2018). 

Desde sua criação em 2007, a competição é considerada, segundo a Forbes9, uma 

das atividades que mais crescem nos Estados Unidos.  Dos triatlos de Ironman à 

 
9 Revista estadunidense sobre negócios e economia. (FORBES, 2018, tradução nossa). 
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National Football League/NFL, todos os outros eventos esportivos deixaram de 

testar com precisão a forma física.  

Os eventos do Crossfit Games são compostos por uma ampla gama de 

movimentos funcionais. O objetivo é mover grandes cargas por longas distâncias e 

rapidamente. Os jogos possuem uma jornada de três etapas. O primeiro é o Open. 

Essa etapa ocorre durante cinco semanas e é realizada em academias afiliadas pelo 

mundo todo.  

Os treinos são lançados online toda quinta-feira e os atletas têm até a 

segunda-feira seguinte para enviar suas pontuações. A idade mínima para se 

inscrever no Crossfit Games é 14 anos. Os melhores atletas das 9 regiões do mundo 

se classificam para a segunda etapa dos jogos, que é intitulada Regionals. As 

regiões são subdivididas, conforme o quadro a seguir: 

 

QUADRO 1 - CROSSFIT GAMES (REGIÕES) 

REGIÕES SUB - REGIÕES 

East Regional North East e Canada East 

Atlantic Regional Mid Atlantic e South East 

Central Regional Central East e North Central  

South Regional South West e South Central 

West Regional West Coast e Canada West 

Latin America Regional Central America e South America 

Europe Regional Europe North e Europe Central 

Meridian Regional  Europe South e Middle East Africa  

Pacific Regional Asia e Australasia 

 
FONTE: Adaptado de Gaioto (2018). 

 

São competições ao vivo de três dias, realizadas de maio a junho. Por meio 

dos testes nas regionais, os 40 homens, as 40 mulheres e as 40 equipes mais aptos 

ganham pontos e classificam para a etapa final que é o Crossfit Games, etapa 

responsável por definir quem é o mais apto da terra. Os jogos possuem um sistema 

de pontuação relativo. Em cada evento, os atletas pontuam de acordo com a 

classificação obtida. É utilizada uma escala decrescente que inicia com 100 pontos 

atribuídos ao primeiro colocado e reduz conforme as colocações subsequentes até o 

quadragésimo colocado que não recebe pontos, conforme descrito no quadro 2, a 

seguir.  
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QUADRO 2 - CROSSFIT GAMES (PONTUAÇÃO POR EVENTO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Crossfit Games (2018). 

 

No final de semana, o atleta com mais pontos é o vencedor e é coroado o 

mais fitness do mundo.  (CROSSFIT GAMES, 2018, tradução nossa). 

A primeira academia (box) de Crossfit que surgiu no Brasil foi a Crossfit 

Brasil, aberta em 2009. (DOSSIE SUPER INTERESSANTE, 2018). Atualmente, 
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existem mais de 440 “boxes” filiados no Brasil, totalizando aproximadamente 40.000 

atletas. (SOUZA, 2018). 

Com um total de 1006 boxes afiliados (informação referente a janeiro de 

2018), o Brasil ultrapassou a marca de mil boxes afiliados à Crossfit. Segue como o 

segundo colocado no número total de locais oficiais de treino, perdendo apenas para 

os Estados Unidos, país onde o método surgiu. Está a frente de países tradicionais e 

com atletas de sucesso como Austrália, com um total de 615, e Canadá, quinto 

colocado com 584 boxes afiliados. (GAIOTO, 2018). 

Comparado com os números de 2016, havia aproximadamente 700 

academias de Crossfit e os EUA/ United States of America com 7,1 mil unidades. 

(GAIOTO, 2018). 

Ao observar o mapa de academias de Crossfit afiliadas no Brasil, podemos 

perceber que a região sudeste possui um número maior de afiliadas em comparação 

com o resto do país. É importante salientar que o site não traz um número exato de 

afiliadas e não inclui todas as academias. Faz-se necessário que a academia de 

Crossfit possua seu próprio site para aparecer no mapa de afiliadas. (CROSSFIT, 

2018). 

A cidade com o maior número de afiliadas no Brasil é São Paulo. 

Aproximadamente 100 academias em toda a cidade. É um número maior do que se 

comparado com o número de afiliadas em todo o território de Portugal. Após São 

Paulo, o Rio de Janeiro é a segunda cidade com maior número de afiliadas, com 

aproximadamente 80. Curitiba está em terceiro lugar, em torno de 29 academias.  

Depois de Curitiba, temos Brasília com 27, Belo Horizonte com 26, Fortaleza e 

Niterói com 22, Florianópolis com 17, Campinas com 15, Salvador com 14 e Goiânia 

e Recife com 12.  (ACCIOLY, 2017). 

Além da quantidade de academias de Crossfit afiliadas, o Brasil ganhou 

muita notoriedade no cenário mundial da modalidade. Foram quatro participantes no 

Crossfit Games: Cris Tourinho e Tiago Lopes na categoria Master, e Luiza Marques 

e Guilherme Malheiros (que ficou com a medalha de prata) entre os adolescentes. 

(GAIOTO, 2018). 

Outro aspecto de notoriedade da atividade no Brasil foi a confirmação de 

uma etapa exclusiva do Regional para a América Latina, a organização confirmou 

também o anúncio do Open 18.1 em São Paulo, com a participação de Samantha 

Briggs e Kristin Holtes, esgotando os ingressos em menos de duas horas. A 
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organização optou por uma atleta campeã do Crossfit Games e uma atleta jovem e 

ainda em evolução. Sam Briggs, que conquistou o título em 2013, tem 35 anos, 

idade para competir na categoria master, mas segue como uma das melhores 

atletas da categoria feminina. Holte por sua vez tem quatro participações no Crossfit 

Games e um sétimo lugar como melhor resultado. (GAIOTO, 2018). 

Em entrevista para o Wod News, a atleta Sam Briggs comenta o quanto 

ficou animada em vir ao Brasil. Decidiu vir uma semana antes do evento para que 

pudesse conhecer os atletas e os brasileiros, comentando o quanto são fantásticos e 

acolhedores. (ATIVO PLAY, 2018). 

Em colóquio realizado por Sean Woodland10, que entrevista Ricardinho 

Prudente (representante do Crossfit no Brasil), ocorre apontamentos importantes 

sobre a atividade no Brasil. O papel de Ricardinho no Brasil é fazer a interação entre 

a empresa Crossfit e a comunidade brasileira, fazendo assim a manutenção das 

mídias sociais, fiscalizar os afiliados e cuidar do departamento legal.  

Segundo Ricardinho, o crescimento do Crossfit no país está associado com 

a conexão entre os afiliados e com a produção de material no Brasil, exposição dos 

conteúdos científicos no nosso idioma e também trazer os eventos. Em relação aos 

desafios para fazer o Brasil crescer, o maior deles é a produção de conteúdo na 

nossa língua e tentar dissipar esse conteúdo por todas as afiliadas no Brasil. A 

comunidade brasileira comemorou o fato de os adolescentes participarem do Games 

no ano passado, porém, ter um atleta na categoria principal esse ano é uma grande 

oportunidade e a comemoração é semelhante a conquistar uma vaga na copa do 

mundo. (CROSSFIT GAMES, 2018). 

O Brasil também promove suas próprias competições, como por exemplo, o 

Torneio Crossfit Brasil/TCB, que é considerada a maior e mais importante 

competição da modalidade no país. Em sua última edição, que ocorreu de 13 a 16 

de setembro de 2018, o evento reuniu 276 atletas em sua nona edição, que ocorreu 

em Sorocaba, interior de São Paulo. Percebe-se que o TCB utiliza um modelo 

semelhante ao modelo do Crossfit Games, uma vez que, os atletas do Brasil todo 

participam de seletivas e os que obtiveram melhores resultados foram credenciados 

para competir nessa fase final. (LANCE, 2018). 

 
10 Roteirista e comentarista do Crossfit Games. 
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Outra competição, famosa mais ao Sul do país é o Braves Games, que em 

julho desse ano recebeu mais de 500 participantes. É importante salientar que o 

evento promove a premiação dos atletas mais bem posicionados em suas 

categorias. As premiações são: R$ 700,00 para o primeiro lugar, R$ 450,00 para o 

segundo lugar e R$ 250,00 para o terceiro lugar. (BELICH, 2018). 

Em 2010, o Crossfit Games ocorre no Home Depot Center11 e foi transmitido 

ao vivo e gratuitamente. Posteriormente, a Reebok e a Crossfit tornam-se parceiras 

para expandir a modalidade em todo o mundo. (MATAS, 2017). 

Em 2011, pela primeira vez os participantes do open passam a publicar seus 

resultados online, depois de validados por uma academia (box) afiliada ou enviando 

um vídeo do  treino que realizaram. (MATAS, 2017).  

Prosseguindo com o desenvolvimento do capítulo, após conhecermos 

brevemente a história do Crossfit, vamos nos dedicar a apresentar aspectos básicos 

relacionados à sua prática. 

Em entrevista de Glassman para a CBS News12, o mesmo afirma que o 

objetivo principal do Crossfit é estimular as pessoas a realizarem exercícios simples, 

como pular, agachar, correr, levantar objetos, não importando a idade. (ALFONSI, 

2017). 

O Crossfit é uma rotina de exercícios que contempla a realização de um alto 

número de repetições, executadas o mais rápido possível e com curtos intervalos de 

descanso para o desenvolvimento físico geral, designado de condicionamento 

metabólico. (GLASSMAN, 2002). 

A atividade utiliza exercícios do levantamento olímpico como o arranco 

(snatch) e o arremesso (clean), além de exercícios básicos como os agachamentos, 

o levantamento terra (deadlift) e supino, exercícios aeróbios como remo, corrida e 

bicicleta e movimentos ginásticos como paradas de mão (handstand), paralelas, 

argolas e barras. (TIBANA; ALMEIDA; PRESTES, 2015). 

Todos esses exercícios devem ser feitos por qualquer tipo de pessoa, 

independente do grau de condicionamento físico, sexo ou disfunção física. 

(CROSSFIT BRASIL, 2018). 

 
11 Complexo esportivo localizado na Califórnia. É considerado de uso múltiplo, uma vez que, diversos 
eventos esportivos ocorrem no mesmo. Possui instalações de última geração para futebol, tênis, 
atletismo, ciclismo, vôlei, basquete, entre outros.  (HOME DEPOT CENTER, 2018, tradução nossa). 
 
12 Sistema Columbia de Radiodifusão. Rede de televisão aberta comercial americana. (CBS, 2018). 
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As sessões de treinamento do Crossfit podem variar de acordo com a 

necessidade dos alunos, porém, a aula convencional tem duração de 1-2 horas e é 

dividida entre aquecimento específico, exercícios de força ou habilidade técnica e a 

parte de treinamento do condicionamento metabólico, que acontece ao final, 

podendo variar de 10 a 30 minutos. (TIBANA; ALMEIDA; PRESTES, 2015). 

A melhor maneira de iniciar o Crossfit, é familiarizar-se com os elementos de 

Crossfit, como squat, deadlift, clean, pull-up, push-up, box jump etc. É necessário 

aprender a mecânica dos movimentos básicos nos primeiros meses. (CROSSFIT 

JOURNAL, 2003). 

Os movimentos funcionais possuem um padrão de recrutamento motor 

universal. São realizados do centro do corpo para suas extremidades. Considerados 

movimentos compostos. A característica mais importante dos movimentos funcionais 

é movimentar grandes cargas em longas distâncias e fazer isso rapidamente. Isso é 

a definição de intensidade. A principal ideia do Crossfit é a preparação para desafios 

fisicos aleatórios, ou seja, está em desacordo com regimes previsiveis e rotineiros.  

(GLASSMAN, 2010). 

A metodologia do Crossfit depende da divulgação completa do método, de 

resultados e criticas e a internet é uma ferramenta fundamental nesse processo para 

apoiar esses valores. Isso forma uma comunidade online colaborativa. O Crossfit é 

empiricamente orientado e clinicamente testado e desenvolvido. (GLASSMAN, 

2010). 

Após compreendermos resumidamente como a atividade é desenvolvida 

(Mais informações sobre as terminologias, Crossfit Games e a história do Crossfit no 

Brasil são destacados nos anexos 3, 4, 6 e 7), apresentaremos no capítulo a seguir 

as teorias e categorias sociológicas e posteriormente realizaremos apontamentos 

sobre o Crossfit, com foco em uma perpsectiva sociocultural. 
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3 TEORIAS E CATEGORIAS SOCIOLÓGICAS 

Iniciaremos o capítulo, realizando a abordagem de algumas teorias 

sociológicas que podem auxiliar nos apontamentos que pretendemos fazer sobre o 

desenvolvimento do Crossfit no Brasil. Dentre essas, destacamos a globalização, 

que é uma perspectiva teórica apontada por Betti (1997).  

“[...] Potencializadas pela velocidade dos meios eletrônicos, as produções 

materiais e espirituais mundializam-se”. (BETTI, 1997). Para Bitencourt (1997), o 

desenvolvimento da tecnologia e dos meios de comunicação possibilitou uma 

aproximação de todas as pessoas do mundo e em tempo real, juntamente com o 

desenvolvimento do capitalismo, da universalização de mercadorias, mundializando 

sonhos, estilo de vida, padrões estéticos, entre outros. Podemos assistir jogos de 

futebol que estão ocorrendo em outros países sem que haja deslocamento para tal 

ação. 

A globalização não deve ser considerada um fenômeno somente econômico, 

ela traz consigo consequências sociais, políticas e culturais. A globalização afeta 

também as formas de ser e pensar, de trabalho e de vida de produções culturais e 

formas de imaginar. (BETTI, 1997). 

 

O fenômeno da globalização apresenta atualmente as seguintes 
características: a revolução informática, que produz uma excepcional 
capacidade de formar e informar, induzir e seduzir; um sistema financeiro 
internacional, moldado às exigências da economia capitalista mundial e de 
acordo com as determinações dos países dominantes e órgãos como o FMI/ 
Fundo Monetário Internacional e BIRD/ Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento; forte influência das empresas 
transnacionais sobre as relações econômicas mundiais; a língua inglesa 
como "língua franca", por meio da qual se comunicam os diferentes atores 
sociais; predomínio do ideário do neoliberalismo como forma de gestão do 
mercado e poder político, ordenação da sociedade e visão do mundo; 
surgimento de uma cultura internacional popular, recobrindo, alterando e 
destruindo as culturas nacional-populares; desterritorialização, que dissolve 
fronteiras e referências territoriais específicas, dispersa centros de poder 
político, econômico, social e cultural, e aplica-se tanto à empresas 
transnacionais e mercados monetários, como a grupos étnicos, ideologias e 
movimentos políticos, à ciência, à filosofia e à arte. (IANNI apud BETTI, 
1997). 

 

Relacionando ao esporte, o mesmo está presente diariamente nos meios de 

comunicação, tendo vários programas específicos relacionados ao tema. Como é o 

caso do Esporte Espetacular, programa de televisão transmitido aos domingos pela 

rede Globo na TV aberta, e os canais na TV fechada, como é o caso do “SPORT 
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TV”, “ESPN”, entre outros. O esporte envolve quantidades elevadas de investimento 

de capital, uma vez que, conta com uma grande equipe para ser reproduzido 

midiaticamente (jornalistas, professores de educação física, técnicos esportivos, 

cronistas esportivos), sem contar na publicidade envolvida para o consumo de 

produtos e serviços utilizados pelos famosos.  

Isso estimula o consumo de artigos e materiais esportivos vinculados à 

imagem desses esportistas como bebidas, alimentos, roupas, acessórios, etc. A 

sensação do consumidor é de semelhança àquele esportista. O esporte moderno faz 

parte da globalização, uma vez que o mesmo gera capital e tecnologia. (ALMEIDA; 

SALVINI; KIOURANIS; MARCHI JÚNIOR, 2016) 

 

Temos aí a possibilidade de entendimentos que explicam, de um lado, a 
grande utilização do esporte na publicidade, e de outro, o esporte 
telespetáculo em si mesmo, como produto privilegiado de consumo global. 
É que a inteligibilidade mundial do esporte já ocorreu no seu processo de 
internacionalização, nas primeiras décadas do século XX, assim como sua 
"desterritorialização" - ninguém mais pode dizer que o esporte moderno é 
"inglês", apesar de ter surgido na Inglaterra. Pela sua própria dinâmica 
sóciomotora, é difícil ao telespectador perceber, na sua aparência de 
neutralidade, a existência de contradições e conflitos. O esporte seria, 
então, um produto "asséptico" como poucos, ou nenhum outro, o que 
garantiria sua universalidade, facilitando o surgimento de um mercado 
mundial para o seu consumo: telespectadores em todo o mundo, de 
diferentes camadas sociais, níveis educacionais, credos, profissões, 
ideologias políticas, acompanham a NBA/ National Basketball Association, o 
campeonato japonês de futebol, os Jogos Olímpicos. Os astros do esporte, 
os campeões do passado e do presente, os recordes, as grandes equipes e 
os mais belos gols da história do futebol são também acervo da memória 
internacionalpopular. O esporte telespetáculo é também uma "mercadoria 
desterritorializada", para usar a expressão de Ortiz, capaz de fazer 
convergir os gostos dos consumidores. (BETTI, 1997). 

 

Juntamente com a globalização, desenvolveram-se os padrões corporais, 

que apesar de sofrerem mudanças com o passar do tempo, sempre são seguidos. A 

mídia aproveita a oportunidade e realça os padrões, muitas vezes fantasiosos, 

difíceis de serem seguidos, padrões de corpos, gestos nos esportes, lances, vitórias, 

pois a aparência gera status, transforma estilos de vida e fazem parte de nossos 

sonhos diários, (BITTENCOURT, 1997). 

A maior parte dos atletas tem o seu estilo criado e reforçado pela mídia, uma 

vez que são patrocinados e pertencem a determinado clube, eles passam a seguir 

os interesses das grandes corporações. Então, quando há uma entrevista ou 

compromissos com os patrocinadores, os atletas são controlados e orientados sobre 

o que fazer e falar.  
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Dando continuidade, destacamos uma segunda teoria para a realização 

desse trabalho, que foi utilizada como reforço de argumentação para a perspectiva 

teórica da globalização: o pós-modernismo. 

Pós-moderno e pós-modernismo, são termos que vem acompanhados do 

prefixo “pós”, significando algo que vem depois, uma quebra ou ruptura do moderno. 

Para algo ser considerado pós-moderno, há uma negação do moderno, um 

abandono, um rompimento do que é moderno. (FEATHERSTONE, 1995). 

Lyotard (1990), conceitua o pós-moderno como uma incredulidade em 

relação à modernidade. Para ele, o próprio saber torna-se mercadoria informacional, 

é fonte de lucros e meio de decidir e controlar. Considera o cenário da 

informatização da sociedade algo estratégico em relação à condição pós-moderna. 

O próprio saber torna-se mercadoria informacional, é fonte de lucros e meio de 

decidir e controlar. 

Segundo Betti (1997), a mídia e as tecnologias de comunicação, são 

consideradas potencializadoras, causa e consequência do pós-modernismo. Já 

Lipovestky (2004), considera o pós-moderno como uma reescrita da modernidade e 

não um abandono. 

Segundo Baudrillard (1991), a publicidade é o hino triunfal dessa ideia de 

sociedade de consumo, e o corpo, seu objeto mais belo, precioso e resplandecente. 

A tecnologia pode ser uma arma, uma ferramenta ou um instrumento, destinado à 

construção ou a percepção do mundo. 

Para Queau (1993), o pós-modernismo vislumbra novas perspectivas no 

plano pedagógico. Colocar-se entre o real e o virtual, entre o sintético e o natural. 

Temos como exemplo os jogos de vídeo game com temáticas esportivas. A 

publicidade utiliza da computação gráfica em relação aos anúncios esportivos. 

 

A televisão é o "espetáculo da pós-modernidade", como a definiu Requena, 
e o automobilismo, especialmente a Fórmula-1 e a Fórmula Indy, é o mais 
autêntico esporte pós-moderno. As corridas de automóveis mudaram o 
próprio conceito de "assistir" a um evento esportivo. O torcedor de futebol 
que vai ao estádio tem uma visão mais completa da partida como um todo; 
já o telespectador só pode visualizar o que a câmara focaliza. Na Fórmula-
1, ou na Indy, ao contrário, é a televisão que propicia a visão do todo: 
tomadas de helicóptero, tempo e classificação instantânea dos pilotos, etc. 
Mais ainda, a televisão torna-se os olhos do piloto, propicia ao telespectador 
a sensação da velocidade com as mini-câmaras acopladas aos carros. 
Virilio enfatiza como a velocidade muda nossa percepção da perspectiva do 
espaço real, substituindo-a por uma "vertigem da perspectiva", que é antes 
de tudo uma perspectiva do tempo real. (VIRILIO apud. BETTI, 1997). 
 



31 
 

 

A seguir prosseguiremos com a definição das categorias sociológicas, que 

também servem reforço de argumentação para as teorias sociológicas. 

Começamos com a catarse, que segundo Barbosa e Mazzonetto (2017), a 

catarse é conhecida como um espetáculo, artístico ou esportivo que vibre as cordas 

dos nossos sentimentos, que cause emoções. A catarse relaciona-se com o ato de 

eliminar os excessos, tanto da nossa saúde corporal, como também da nossa saúde 

social e mental. A catarse é capaz de desencadear emoções, como o riso e com 

isso ajudar a aliviar diversos sentimentos “reprimidos” da pessoa, aliviando as 

tensões causadas por esse sentimento reprimido. 

A catarse relacionada ao esporte faz com que o indivíduo vivencie emoções, 

por meio de sua participação como atleta, como torcedor ou como praticante, traz 

sentimentos a outros aspectos da vida cotidiana, traz novas amizades, novos ciclos 

sociais, trazendo assim a sensação de ser valorizado e aceito pela sociedade. 

É considerada uma atividade mimética no contexto do esporte, ir ao estádio 

de futebol assistir a um jogo. É considerado o apogeu da catarse, pelo fato de as 

pessoas exteriorizarem o que estão sentindo (gritar pelo seu time, falar mal do time 

adversário). O fato de estar no estádio torcendo pelo seu time, torna aquele 

momento, um momento de lazer e o mesmo está diretamente ligado com o ato de 

socializar com as pessoas, que por sua vez acaba-se tornando algo prazeroso, algo 

que desperta alegria e felicidade. Para Elias e Dunning, o riso também faz parte da 

catarse, (PRONI, apud ELIAS;  DUNNING, 2008). 

O termo mimetismo está denominado como excitação na vida real, porém 

sem correr riscos, ou seja, seria o exemplo de assistir ao Ultimate Fighting 

Championship /UFC e torcer pelos lutadores, sentir a emoção da luta, porém, sem 

correr os riscos de estar lutando (BARBOSA; MAZONETTO, 2017).  

A denominação catarse refere-se ao estado de clímax ou de libertação da 

tensão que alcançamos com nossos corpos por meio de estímulos emocionais 

oriundos do esporte, de atividades como a arte ou o lazer em si. Na antiguidade, a 

palavra catarse era um termo utilizado pelos médicos no sentido de limpar ou 

expulsar substâncias nocivas ao corpo através de uma purga (significado de purga, 

segundo Ferreira (2018): “expurgo ou purga é o processo de expurgar, limpar, 

purificar, separar o que é mau, nocivo ou inútil”). O termo catarse é indicativo de 

incitação dos sentimentos, provoca alegria, sensação de purificação, alforria do 
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corpo. Aristóteles em seus estudos envolvendo música e o drama nas pessoas, 

concluiu que a música possuía um efeito curativo nas pessoas, porém, com uma 

manifestação da alma, ou seja, o sentimento negativo era expulso do corpo quando 

as pessoas ouviam música, causando sentimento de purificação, cura da alma, 

(ALMEIDA; SALVINI; KIOURANIS; MARCHI JÚNIOR, 2016). 

A seguir, prosseguiremos a apresentação da categoria socialização. 

Segundo Marchi Junior et al. 2016, socialização é a categoria que se refere 

ao ato de conviver com algo ou alguém. Tem como característica uma ação dos 

adultos para preparar as gerações mais novas para o convívio no meio social. Para 

Martins, et al. (2002), a socialização significa o processo de transmissão dos 

comportamentos socialmente esperados.  

Mais especificamente, a socialização para o desempenho de determinado 

papel social envolve a aquisição de capacidades (habilidades) físicas e sociais, 

valores, conhecimentos, atitudes, normas e disposições que podem ser aprendidas 

em uma ou mais instituições sociais, como por exemplo, a família, a escola, o 

esporte, e ainda através dos meios de comunicação. 

Vários autores concordam que a socialização não se dá apenas pelo 

ensinamento direto de um adulto, mas sim pelos processos de interações múltiplas 

(ALMEIDA; SALVINI; KIOURANIS; MARCHI JÚNIOR, 2016). 

A socialização ocorre desde seu surgimento, pois, para que possamos 

conviver em sociedade, desenvolvemos determinados valores, normas, leis, tabus, 

tradições e hábitos que precisam passar por um processo de aprendizagem e 

desenvolvimento social para o convívio entre indivíduos. A socialização é um 

processo de introdução na sociedade, ou seja, passar pelas adaptações necessárias 

para realizar-se quanto indivíduo e ser social. Por exemplo, o esporte. Ele é 

fundamental na socialização, pois o esporte desenvolve superação, vitória, 

habilidades e o sentimento de poder, elementos esses que se refletem na 

sociedade, (AQUINO, 2011). 

Para Vieira (1997), o processo de socialização pode ser considerado 

primário ou secundário. Define-se como um processo primário o primeiro contato da 

criança com a sociedade, ou seja, o momento em que ela passa a frequentar a 

sociedade. A socialização secundária envolve os processos posteriores que são 

considerados mais específicos. Por exemplo, um treinamento profissional, cursar a 

Universidade, esses são processos secundários de socialização.  
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A socialização ocorre desde seu surgimento, pois, para que possamos 

conviver em sociedade, desenvolvemos determinados valores, normas, leis, tabus, 

tradições e hábitos que precisam passar por um processo de aprendizagem e 

desenvolvimento social para o convívio entre indivíduos. A socialização é um 

processo de introdução na sociedade, ou seja, passar pelas adaptações necessárias 

para realizar-se quanto indivíduo e ser social. Por exemplo, o esporte. Ele é 

fundamental na socialização, pois o esporte desenvolve superação, vitória, 

habilidades e o sentimento de poder, elementos esses que se refletem na 

sociedade, (AQUINO, 2011). A categoria a seguir é a corporeidade. 

Com a exploração das áreas naturais, busca-se compreender a 

corporeidade de acordo com a nova postura ética referente à natureza. As 

mudanças na natureza formam um novo referencial de corpo e sociabilidade. 

(ALMEIDA; SALVINI; KIOURANIS; MARCHI JÚNIOR, 2016) 

Segundo Fensterseifer (2006), o conceito de corporeidade, de certa forma, 

nos ajuda a pensar no corpo como uma construção sociocultural. A corporeidade é o 

ato de desenvolver os corpos ao mundo, é a capacidade de auto constituir-se e 

construir-se com espaço e liberdade humana. Dificilmente iremos compreender o 

fenômeno da corporeidade sem pensar na cultura, na educação, nas questões 

éticas estéticas que compõem o corpo.  

Alonso (2003, p. 37) afirma que, ao praticar esportes e atividades físicas, o 

nosso corpo passa por uma série de energias e transformações, as descargas 

hormonais, a frustração e o cansaço eventual, o prazer com o próprio corpo e a 

autoestima acabam por proporcionar consciência corporal.  

A partir disso, percebe-se que a prática de atividades físicas é de grande 

importância na construção do autoconhecimento, consequentemente constituindo a 

corporeidade. Um exemplo disso são as corridas de aventura, que, segundo Ferreira 

(2003), há uma nova visão de estilo de vida, devido às novas experimentações na 

natureza associados às corridas de aventura. Isso causa transformações na 

corporeidade do indivíduo, uma vez que as práticas esportivas na natureza 

necessitam posturas éticas e morais em sua realização. 

Na pesquisa realizada por Simões, Portes e Moreira (2011), para 

compreender a corporeidade para os idosos, especificamente praticantes de 

hidroginástica, tem-se o relato de que os praticantes se sentem mais humanos e 
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preparados para enfrenta desafios, voltar a conviver com outras pessoas e viver em 

abundância. 

A partir desse ponto prosseguiremos com o capítulo em que analisaremos o 

desenvolvimento do Crossfit no Brasil, realizando apontamentos relacionados as 

teorias e categorias ora apresentadas. 
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4 APONTAMENTOS SOCIOCULTURAIS SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO 

CROSSFIT NO BRASIL 

 

O Crossfit tem sido comentado em redes sociais, revistas, televisão, e 

também é comentado entre amigos, pelos próprios praticantes que compartilham 

seus conhecimentos, ou seja, passa a ser considerado senso comum. Isto nos leva 

a perceber que se não pensarmos na maneira como vamos transmitir o 

conhecimento sobre a modalidade, contribuiremos para que o senso comum se 

replique, e que o Crossfit continue sendo visto como uma prática que causa lesões, 

ou que nem todos os indivíduos podem praticar. O senso comum é importante e é 

considerado comum não porque seja banal, mas porque, segundo Martins (1998, p. 

3-4): 

  
É conhecimento compartilhado entre os sujeitos da relação social. Nela o 
significado a precede, pois é condição de seu estabelecimento e ocorrência. 
Sem significado compartilhado não há interação. Além disso, não há 
possibilidade de que os participantes da interação se imponham 
significados, já que o significado é reciprocamente experimentado pelos 
sujeitos. A significação da ação é, de certo modo, negociada por eles. Em 
princípio, não há um significado prévio ou, melhor dizendo, não é 
necessário que haja significações preestabelecidas para que a interação se 
dê. Um aspecto essencial dessa formulação é o de que esse complicado 
jogo se desenrola, de fato, em minúsculas frações de tempo. Se nos fosse 
possível observar o processo interativo em “câmara lenta”, poderíamos 
perceber o complexo movimento, o complicado vai-e-vem de imaginação, 
interpretação, reformulação, reinterpretação, e assim sucessivamente, que 
articula cada fragmentário momento da relação entre uma pessoa e outra e, 
mesmo, entre cada pessoa e o conjunto dos anônimos que constituem a 
base de referência da sociabilidade moderna. 
 

A partir dessa citação, podemos perceber que o conhecimento do senso 

comum é tão importante quanto o conhecimento científico e ambos formam a 

sociedade. O senso comum é considerado uma modalidade particular por ser 

representação social, o mesmo representa a vida cotidiana das pessoas. (DEANE et 

al. 2004, p.126). 

Prosseguimos a partir de agora com os apontamentos presentes em 

revistas, jornais, televisão, youtube entre outros que vêm comentando sobre a 

modalidade.  

O Crossfit é uma atividade conhecida mundialmente, as competições da 

modalidade são realizadas em diferentes níveis e em escala mundial. O site da 

Crossfit disponibiliza treinos todos os dias em sua página. Qualquer um pode entrar 
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no site e realizar aquele treino. Os treinos são acompanhados de explicação e de 

vídeos demonstrativos. (CROSSFIT, 2018).  

Existem alguns treinos que recebem o nome de “benchmarks” que são 

treinos universalizados e muitas vezes, recebem nomes de mulheres ou soldados. A 

carga, as repetições e o estilo do treino são os mesmos para o mundo todo. 

(BARBIERI et al, 2017). O termo benchmark ou benchmarking é advindo da 

administração,  

 

[...] benchmarking é um processo continuo de comparação de produtos, 
serviços e práticas empresariais entre os mais fortes concorrentes ou 
empresas reconhecidas como líderes. É um processo de pesquisa que 
permite realizar comparações de processos e práticas “companhia-a-
companhia” para identificar o melhor do melhor e alcançar um nível de 
superioridade ou vantagem competitiva. (MAFRA apud SORIO, 2007).  

 

Em reportagem ao site da companhia atlética, o professor de educação 

física Filipe Feijó comenta um pouco sobre as especificidades dos benchmarks, 

“alguns benchmarks servem como referência de utilização em certos eventos ou 

épocas do ano. Como por exemplo, o HERO Murph13, que em todos os anos é feito 

na época do Natal em todo box de Crossfit, no mundo todo.” (FILIPE FEIJÓ, 2017).  

Podemos perceber um primeiro indício do processo de globalização, em que 

nesse caso o Crossfit utilizou o termo benchmark para referir-se a alguns treinos que 

são globais, que atuam também como estratégia de marketing ao relacionar a série 

de exercícios à pessoas/atletas de destaque. A vinculação mercadológica e 

aproximação com os conceitos da área de administração também são aspectos que 

se aproximam dessa perspectiva teórica e são evidenciadas em outras ações, como 

por exemplo o website vinculado à atividade. 

O site da Crossfit é um bom exemplo de aproximação do mundo todo em 

tempo real. O mesmo é acompanhado de reportagens universais, atualizado todos 

os dias, com notícias de praticantes, professores, treinadores e especialistas do 

mundo todo. (ANEXO 1).  

Algumas marcas universais, como Nike e Reebok disputam o mercado do 

Crossfit. “A Nike acaba de dar um grande passo em sua tentativa de dominar o 

multibilionário mercado de praticantes de Crossfit ao revelar a terceira versão de seu 

popular tênis Metcon.” (STOCK, 2016). 

 
13 Uma milha correndo, 100 barras, 200 flexões, 300 agachamentos e terminar com uma segunda 
milha de corrida. 
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Em outra reportagem relacionada as marcas, “a Crossfit Inc. possui um 

patrocínio exclusivo da Reebok. Apenas ela pode usar o nome Crossfit em suas 

campanhas e produtos – a menina dos olhos da marca é o tênis Nano, cujo último 

modelo custa R$ 649,99 na loja online da Reebok. Neste ponto, ainda há uma briga 

mercadológica muito grande entre as fornecedoras de material esportivo. A Nike tem 

seu modelo de tênis para o esporte, o Metcon; a Adidas está chegando ao mercado 

também, com o Crazy Power. Mas, neste caso, usam outras denominações para o 

esporte, como ‘cross training’ e ‘MMT – mixed modalities training’ – devido ao 

impedimento legal de utilizarem o nome da modalidade.” (PEZZOTTI, 2017). 

Segundo o site sobre notícias de Crossfit, Hugo Cross, “a Nike entrou 

pesado para o mundo do Crossfit com o lançamento do Metcon. Apesar de seu uso 

ser proibido no Crossfit Games, é fácil ver muitos atletas usando-os em seus treinos. 

Em particular, o atual campeão Mathew Fraser é patrocinado pela Nike, assim como 

Sarah Sigmundsdottir e Noah Olsen, entre outros.” (SANCHEZ, 2017). 

A globalização tem como característica também os padrões corporais. 

Grande parte dos atletas tem o seu estilo criado e reforçado pela mídia. Podemos 

perceber isso em discurso da atleta de Crossfit Brook Ence. Em entrevista ao site 

“life style”, ela acredita que o “forte também é bonito”, apesar de muitas pessoas 

ainda considerarem o padrão de beleza uma barreira. (GAIOTO, 2017). (ANEXO 2). 

Em outro trecho dessa reportagem, podemos perceber o quanto a mídia influencia 

na valorização do padrão de beleza que o Crossfit dissemina, “honestamente eu 

nunca pensei que eu pudesse ter espaço em Hollywood, eu definitivamente tinha o 

físico mais definido, era notável uma atleta de Crossfit entre outras estrelas”. 

(GAIOTO, 2017). 

Alguns atletas bem posicionados no Crossfit Games relataram algumas 

manias e superstições antes de entrar na competição, como é o exemplo do atleta 

James Hobart, que diz: “Usei durante os quatro dias de Crossfit Games os mesmos 

acessórios como joelheiras e munhequeiras. Além disso, por muito tempo eu comia 

M&Ms durante os dias de competição... mas isso não era muito bom pra mim.” 

(GAIOTO, 2017). Considerando que os atletas desta competição demonstram 

influência nos praticantes de Crossfit, esse tipo de reportagem pode favorecer a 

marca em questão, que no caso é a M&Ms.  

Porém, esse caso poderia acontecer com qualquer outra marca, e é o que 

normalmente acontece. Atletas utilizam roupas com marca o tempo todo, aparecem 
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se alimentando e geralmente as embalagens trazem consigo a marca do alimento, 

sem contar nos acessórios, nos carros e propagandas. 

O fenômeno da globalização é tão explícito no Crossfit que podemos 

analisar o formato da modalidade em si. A linguagem padrão utilizada no Crossfit é o 

inglês, os nomes dos exercícios não são traduzidos para os respectivos idiomas, 

todos os lugares do mundo são orientados pela Crossfit para seguir o padrão 

Universal, como em reportagem para a coluna “eu atleta” do site globo, “O Crossfit 

possui definições, siglas e nomes incomuns pra quem não é praticante. É uma 

espécie de linguagem própria dessa tribo”. (EU ATLETA, 2017), (ANEXO 3). Por 

exemplo, aqui no Brasil, o clean&jerk e o snatch são conhecidos como arremesso e 

arranco, porém, qualquer box de Crossfit que você escolha fazer uma aula 

experimental e tenha esses movimentos no treino do dia, utilizará a nomenclatura 

em inglês.   

Prosseguindo com os apontamentos, outra categoria que iremos tratar é a 

catarse. Como citado no capítulo anterior, a catarse é conhecida como espetáculo, 

com o ato de vivenciar emoções, tanto como atleta, como torcedor ou praticante. 

Utilizando o documentário disponível na Netflix, Itunes e Crossfit Journal “The 

Redeemed and the Dominant – Crossfit Games 2017” baseado em análise realizada 

referente ao documentário feita pelo site de informações sobre Crossfit, Hugo Cross. 

O documentário em tradução literal seria “a que se redimiu e o dominante”. 

Esse título se dá por conta do atleta Mat Fraser, que no caso seria o dominante e 

venceu todas as provas do Crossfit Games 2017 e a “que se redimiu” refere-se a 

atleta Tia Clair Toomey, que perdeu o campeonato de 2016 e voltou em 2017 

disposta a levar o título e foi o que aconteceu.  

O documentário está centralizado em comentar as principais mudanças de 

Tia Clair de um ano para o outro, mostrando cenas do Crossfit Games em 2016, o 

qual possuem cenas em que ela fala pra ela mesma que não iria ganhar o 

campeonato aquele ano e, quando dito pra ela não pensar nisso, ela responde 

dizendo que já aceitou a derrota. Naquele ano ela ganhou em segundo lugar. O filme 

relata seu medo em decepcionar os outros, principalmente seu medo de 

decepcionar seu noivo que também é seu coach14. Então quando Tia é campeã do 

Crossfit Games de 2017, a emoção toma conta do documentário não apenas por ela 

 
14  Palavra em inglês que significa treinador, instrutor. 
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ter ganhado, mas também por ter superado todos os seus medos. Ter se redimido 

em relação ao ano anterior. Podemos perceber diretamente a questão sentimental 

que define a catarse, o desejo de ser valorizado e aceito na sociedade, as emoções 

desencadeadas e que aliviam o sentimento reprimido que a atleta estava passando 

por não ter ganhado a competição do ano anterior. 

Utilizando como exemplo o atleta de 16 anos, Guilherme Malheiros, que foi o 

segundo colocado no Crossfit Games 2017 na categoria 16 e 17 anos. Guilherme 

ganhou destaque na competição, ao levantar 291lb (132kg) no movimento arranco 

(snatch). Apenas 4 atletas da categoria principal superaram a carga do adolescente. 

(GAIOTO, 2017). No canal do youtube da Naty Graciano, a mesma entrevista o 

Guilherme no dia em que ele realizou o movimento e o mesmo demonstra espanto 

quando a entrevistadora pergunta: “o que foi aquele Snatch de 132 kg?” e Guilherme 

responde: “não sei!”, posteriormente no decorrer do vídeo, Naty ainda faz alguns 

comentários e mostra vídeo em que ela e a colega choram ao ver o movimento ao 

vivo. No desenrolar do vídeo, Naty está filmando parte da competição no dia 

seguinte e ela encontra com um amigo de Malheiros o qual dá seu depoimento muito 

emocionado, dizendo que treina todos os dias com ele no Rio de Janeiro, finais de 

semana treinam juntos, e acaba emocionando a Naty Graciano e ambos choram 

durante o depoimento.  

Posteriormente mais fãs, comentando: “Gui Malheiros nosso orgulho”, 

“demos trabalho para os gringos e ano que vem estamos de volta”. Por fim, cenas 

emocionantes de Malheiros recebendo abraço de seu amigo, recebendo medalha no 

pódio e agradecendo a todos que lhe ajudaram nessa caminhada. O vídeo traz em si 

várias características de catarse. O fato de estarem reunidos no ginásio para torcer 

por Guilherme, socializando, deixando-se levar pelas emoções, despertando alegria 

e felicidade. 

O Crossfit possui um campeonato mundial, que é conhecido como Crossfit 

Games. É considerada a maior competição para escolher o homem e a mulher mais 

bem condicionado do mundo e apresenta algumas regras bem específicas e 

situações misteriosas características do evento. No site do Crossfit Games (ANEXO 

6), por exemplo: “The Games change every year and oftentimes, the details are not 

announced until right before each event.” Apesar das regras do evento serem 

reconhecidas mundialmente, faz parte da competição o mistério de saber o que vai 

acontecer minutos antes dos eventos. As regras definidas são quanto aos 
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movimentos, ao padrão técnico, porém, o formato do treino e o que serão 

submetidos a fazer descobre-se apenas minutos antes da competição. Apesar de 

apresentar um formato diferente de competição, essa regra é Universal e acontece 

todo ano. Um exemplo disso, é o fato que no canal do Crossfit no youtube e no site 

oficial do Crossfit, há vídeos que demonstram o padrão de movimento, como por 

exemplo o vídeo “The Dumbell Snatch”. O movimento é universal, vem 

acompanhado da descrição do movimento e com um instrutor demonstrando a 

técnica. 

Outros exemplos pertinentes da secularização no Crossfit, estão 

representados no vídeo disponível no youtube “2018 Reebok CrossFit Games: 

Continue to Rise” onde podemos observar o campeonato em si e alguns detalhes 

dos atletas, como usar faixas em seus cabelos representando o seu país, acenar 

para quem está assistindo, cada um possui um uniforme com seu nome e com o 

símbolo da marca que patrocina o evento, que no caso é a Reebok. Aproveitando o 

vídeo, podemos perceber que há dois atletas que aparecem mais vezes e, inclusive 

com uma camiseta branca. Essa camiseta branca significa que aquele atleta foi o 

campeão/campeã do dia e a camiseta permanece com ele até que outra pessoa se 

torne campeã do dia ou se o mesmo permanecer líder, permanece com a camiseta. 

Isso nos faz perceber a questão da fama, de tornar o atleta exclusivo, deixando 

evidente a questão do reconhecimento, de onde ele veio, como chegou naquela 

posição. Outro fato importante é perceber que todos os elementos de vestuário, 

possuem a marca da Reebok, que é a patrocinadora oficial do evento, nos fazendo 

perceber o recurso financeiro e marketing para a empresa.   

Em relação ao valor do Crossfit, seguimos com destaques referente ao custo 

da prática e formação de professores. Segundo a reportagem publicada no site da 

Universidade Metodista de São Paulo, “apesar do custo alto, crossfit cresce no 

Brasil” (ANEXO 7), ao decorrer do texto, podemos perceber alguns elementos que 

demonstram o que torna o Crossfit uma atividade de alto padrão, como no trecho 

“para participar dessa atividade o praticante desembolsa de R$250, para planos 

anuais, a R$400, caso queira fazer por mês. Esses valores são maiores do que os 

cobrados em outras modalidades.” O primeiro aspecto intrigante nessa frase é o fato 

de que o Crossfit custa mais caro do que outras modalidades esportivas, como a 

musculação por exemplo, utilizando o exemplo da Smart Fit, rede de academia 

presente em todo o Brasil, encontra-se planos a partir de R$89,90 (informações 
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obtidas no site da Smart Fit). Outro aspecto que podemos observar para classificar 

essa atividade como atividade de alto padrão é o valor do salário mínimo, que de 

acordo com o site G1, é de R$954 desde o dia 1° de janeiro de 2018 (PORTAL G1, 

2018). Ainda de acordo com o G1, metade da população brasileira sobrevive com 

um valor menor do que um salário mínimo. Considerando que para treinar Crossfit 

custa em média ¹/4 de um salário mínimo, essa atividade não cabe no bolso de mais 

da metade da população brasileira. Além disso, há outros fatores que tornam a 

atividade de alto padrão. De acordo com a reportagem anterior, alguns centros de 

treinamento da atividade, trabalham com um número limitado de alunos, no caso, 16 

alunos é o número máximo dentro de uma aula, o que torna o atendimento ainda 

mais eficaz.  Em outro trecho da reportagem, “o valor pode ser alto, mas tem uma 

explicação segundo Daniel Ferres, treinador e proprietário da Titânio em São 

Bernardo, isso é por conta do conhecimento do treinador.” Para ser um treinador de 

Crossfit, é necessário que você tenha a certificação de Level One oferecido pela 

Crossfit. Esse curso é realizado em um final de semana e tem o custo de 

aproximadamente u$1000 (CROSSFIT, 2018). Geralmente os seminários da Crossfit 

contam com professores estrangeiros. Muitas vezes, esses professores são 

acompanhados de tradutores para facilitar a comunicação no período do curso, uma 

vez que, a população brasileira não utiliza o inglês como língua “mãe”.  Além desse 

curso, o treinador pode realizar outras formações que custam em média, o mesmo 

valor. O fato das certificações custarem caro faz com que a hora/aula desse 

professor também seja diferenciada. Segundo o Conselho Regional de Educação 

Física, o piso mínimo para hora/aula é de R$ 13,84, fixado pela Lei Estadual nº 

7.898/2018 (ocorre reajuste anual). De acordo com o site pood fitness, o salário de 

Coach varia de R$20 a R$40 (dependendo do cargo e das qualificações), 

(POODFITNESS, 2017). Com isso, percebe-se que o Crossfit, apesar de oscilar nos 

valores de mensalidade, é considerado uma modalidade com alto valor econômico e 

de alto padrão.  Esses valores são referentes ao custo da modalidade apenas no 

Brasil. Em outros lugares do mundo, o custo da prática oscila, porém, o valor das 

certificações é universal. 

A seguir, comentaremos sobre a categoria de socialização. 

Referente a categoria de socialização, socializar é o ato de conviver com 

algo ou alguém. De acordo com o texto: “O que você precisa saber antes de 

participar de um box de Crossfit” (ANEXO 4). Em certo momento, é citado no texto 
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“embora, a nossa atual rotina de socialização apenas aconteça durante o horário de 

trabalho ou happy hour, a base de comida e bebida. Através do Crossfit as 

socializações acontecem durante o treinamento, pois proporcionam a todo momento 

um aprendizado novo e cria-se um vínculo mútuo durante a realização do mesmo.” 

De acordo com Almeida, Salvini, Kiouranis e Marchi Júnior (2016), a socialização se 

dá pelos processos de interações múltiplas. Outro trecho que demonstra 

socialização dentro da atividade é: “durante este período de iniciação, os treinadores 

irão ensiná-los a realizar movimentos fundamentais para a execução dos exercícios 

corretamente, é como forma de preparar o seu corpo para o que está por vir.” O fato 

de os treinadores ensinarem os alunos, mostra o processo de interação do aluno 

com a modalidade e com o professor em si. De acordo com Aquino (2011), o 

indivíduo passa por adaptações necessárias para realizar-se quanto indivíduo e 

quanto ser social.  Pelo fato da aula de Crossfit ser realizada em formato diferente 

das demais aulas de atividade física, transformando o ambiente de aula em 

comunidade, o indivíduo precisa passar por processo de adaptação com o ambiente 

e com as pessoas.  

Em entrevista para o site Globo Esporte, Gabriela conta como o Crossfit lhe 

ajudou a superar a ansiedade e a depressão (ANEXO 5): “eu enfrentava problemas 

sérios com ansiedade e depressão, e depois que comecei a praticar esporte 

consegui melhorar muito e abandonar os remédios. Além disso, eu ganhei um 

círculo de amigos muito próximos.” (RODRIGUES, 2017). No discurso de Gabriela, 

podemos perceber que o Crossfit lhe ajudou a superar um problema pessoal e 

também a fazer novas amizades, voltando novamente o nosso olhar para o fato que 

a atividade ocasiona socialização.  

A categoria analisada a seguir é a corporeidade. 

Em reportagem ao jornal “o povo”, a advogada Camila Guimarães relata: “Fazia 

musculação desde os 15 anos, passei anos da minha vida dentro da academia e, só 

quando entrei no Crossfit, percebi que não tinha condicionamento físico. Hoje tenho. 

Quanto ao corpo, não há comparação. Emagreci cinco quilos e, se hoje estou 

satisfeita com o meu abdômen – coisa que nunca estive antes –, é graças ao 

Crossfit”. (ANDRADE, 2017). Segundo Fensterseifer (2006), corporeidade é o ato de 

desenvolver corpos ao mundo, é a capacidade de construir-se com espaço e 

liberdade humana. É necessário pensar na cultura, na educação, nas questões 

éticas e estéticas que compõem o corpo. Nessa perspectiva, analisando o 
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comentário da advogada, a primeira questão que podemos levantar é sobre ela 

passar vários anos na academia e perceber que não tinha condicionamento apenas 

quando começou o Crossfit. A musculação pode ser considera cultural, o ato de 

esculpir os corpos através de pesos é muito antigo. Porém, erguer pesos não é 

considerado o suficiente para que se tenha condicionamento físico, o 

condicionamento físico é algo mais amplo. A segunda questão é o fato de a 

advogada perceber a diferença em seu corpo e estar satisfeita com seu abdômen. 

Isso pode ser considerado uma questão estética e de construção da autoimagem, 

considerando assim como corporeidade. 

Podemos realizar uma análise de corporeidade na reportagem ao Correio 

Braziliense: “Crossfit e musculação atraem as adolescentes, mas é preciso cuidado”. 

Em trecho dessa reportagem: “a preocupação com a aparência não respeita os 

limites da idade. Cada vez mais cedo, tanto mulheres quanto homens procuram se 

encaixar em um desejado padrão de beleza.” (CORREIO BRAZILIENSE, 2018). 

Percebe-se uma questão cultural relevante nessa reportagem.  Em outro trecho de 

análise desta reportagem: “sonham com resultados rápidos, desejam fazer o 

exercício da moda, praticado pela celebridade ou pelas musas fitness”. O fato de 

homens e mulheres estarem se preocupando cada vez mais cedo com a aparência. 

É um novo estilo de vida. Uma nova educação, atualmente, crianças e adolescentes 

se preocupam cada vez mais cedo com estética, por ser uma questão 

excepcionalmente cultural. São novos valores atribuídos ao corpo, e isso é 

corporeidade. 

Outra questão referente a corporeidade, é a aceitação de seu próprio corpo. 

Em depoimento para o YouTube, Natasha Rattacasso conta como emagreceu com 

apenas 1 mês de Crossfit. No vídeo ela expõe foto comparação de seu corpo e diz: 

“Pra mim, dá pra ver uma diferença nítida. Apenas um mês de Crossfit e eu nem fui 

direito, pois na primeira semana eu estava atropelada. Eu tirei a foto e fiquei 

“caraca”, mudou muito! E você vê o seu corpo mudando. Quando eu tirei essa foto, 

eu não me pesei, não sei quanto estava pesando antes, não sei quanto estou 

pesando agora porque uma coisa que aprendi no Crossfit é: se você está gostando 

do que você está vendo, então é isso cara! Você não tem que ficar se pesando.” 

(RATTACASSO, 2016). 

Podemos considerar que a Educação Física superou diversos paradigmas, 

como o corpo imperfeito. Em relação ao Crossfit, temos um caso conhecido 
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nacionalmente que é o atleta João Saci. Em reportagem “com 34 anos, o atleta João 

Saci já venceu o câncer cinco vezes” (GAUCHAZH, 2018), (ANEXO 8), podemos 

analisar o discurso de João em relação ao Crossfit em algumas partes específicas, 

como: “por sugestão da mulher, Aurea, o atleta fez uma aula experimental de Crossfit. 

Desmotivado, havia largado os esportes. Foi paixão ao primeiro treino. Atividades como 

escalar paredes, pendurar-se em argolas de ginástica e pular caixas de um metro de 

altura se tornaram parte da rotina.” Em seu Instagram, João Saci mostra como participa 

de campeonatos, quais as adaptações que são feitas para sua necessidade. (ANEXO 6). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No transcorrer dos apontamentos e destaques realizados ao longo do 

trabalho, percebe-se que o Crossfit expandiu seus conteúdos e se popularizou no 

Brasil e no mundo. Essa relação está presente no processo histórico do Crossfit, que 

passou por algumas mudanças até tornar-se uma atividade difundida. Atualmente o 

Crossfit é uma marca e possui lucros advindos não apenas da atividade, mas das 

academias filiadas, dos cursos onlines e cursos de formação, competições, 

equipamentos, royalties da marca, entre outros. 

Podemos observar que atualmente, o Crossfit tornou-se uma atividade com 

uma disseminação significativa no Brasil e que vem atraindo muitos praticantes, 

como pudemos perceber em diversas reportagens, como por exemplo, “o Crossfit 

chama a atenção por seus aspectos sociais, atrai casais, amigos e parentes para 

praticarem juntos”. (DONNA, 2017). Ao longo do trabalho, algumas reportagens 

semelhantes a essa, abordaram o aspecto de socialização, nos remetendo para 

umas das categorias sociológicas utilizadas para realizar os apontamentos sobre 

essa questão, que é a própria socialização.  

Outro aspecto a ser destacado é a globalização e durante o trabalho 

pudemos perceber que o Crossfit deve ser observado nessa perspectiva. Possui 

características muito específicas que lhe tornam globalizado, como por exemplo, o 

formato da aula ser padrão para o mundo; possuir uma competição de nível mundial; 

é uma marca; é patrocinado por uma empresa de artigos esportivos entre outros 

fatores. 

Em relação aos aspectos associados com o desenvolvimento do Crossfit no 

Brasil, percebe-se que ainda há certa carência de estudo na área, como é 

comentado por Ricardinho Prudente, representante da Crossfit no país. Porém, a 

modalidade vem ganhando muitos adeptos, como pudemos perceber em diversas 

reportagens relacionadas ao número de participantes, número de academias de 

Crossfit que estão se espalhando pelo Brasil, o interesse da Crossfit em sediar os 

grandes eventos no país, o desenvolvimento dos atletas brasileiros de tal forma que 

participaram da competição mundial, entre outras situações. 

 

A partir de então, resgatando os objetivos da pesquisa, mediante esses 

apontamentos socioculturais sobre os fatos apresentados, foi possível verificar que o 
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desenvolvimento do Crossfit no Brasil ao longo da última década apresenta indícios 

que nos remetem aos preceitos da teoria da globalização, permeado pelas 

categorias de análise “catarse”, “socialização” e “corporeidade”. 

Dessa forma foi possível identificar quais os principais aspectos associados 

a esse desenvolvimento do Crossfit no país, se aproximando das perspectivas que 

destacamos por meio da teoria e das categorias sociológicas. 

Igualmente, mesmo que de forma breve, também registramos o 

desenvolvimento histórico dessa atividade no país e apresentar aspectos 

relacionados à sua prática e como ela é realizada. 

Compreendemos que o Crossfit é uma atividade recente no âmbito 

brasileiro, de forma que o seu desenvolvimento pode assumir outros contornos e 

perspectivas ao longo das próximas décadas.  

A presente pesquisa proporcionou ainda possibilidades futuras para 

realização de outros estudos relacionados ao tema. Como por exemplos, vários dos 

apontamentos indicados nesse momento podem se converter em análises teóricas 

mais aprofundadas, ou ainda, serem comparados com outros apontamentos 

presentes em um cenário futuro.  

Outra possibilidade de estudo identificada, e que surgiu no decorrer do texto, 

foi a hipótese do Crossfit ser compreendido também como esporte para além da 

atividade física. 

Enfim, o Crossfit considerado em uma perspectiva sociocultural possui o 

dinamismo de qualquer outra atividade similar presente na vida das pessoas, de 

forma que os estudos relacionados ao tema prosseguem com diferentes objetivos e 

encaminhamentos metodológicos. 
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ANEXO 2 - Brook Ence e o padrão Holywood 

Por que Brooke Ence está mudando o padrão de beleza de Hollywood 

A atleta americana Brooke Ence está quebrando os padrões de beleza de 
Hollywood. Isso é o que afirma o site Life & Style, que fez uma entrevista exclusiva 
com a atleta do CrossFit Games. Ela confirmou que o “forte também é bonito”, mas 
que os padrões de beleza ainda são barreiras para os diferentes tipos de pessoas. 

“Honestamente eu nunca pensei que eu pudesse ter um espaço em Hollywood”, 
disse a atriz de 28 anos com participações em Mulher Maravilha e Liga da Justiça. 
“Eu definitivamente tinha o físico mais definido, era notável uma atleta de crossfit 
entre outras estrelas. Me senti insegura em alguns momentos quando ouvia: ah, ela 
toma esteróides”, complementou. 

A vergonha do corpo é algo que Brooke Ence combate desde criança. “Eu cresci 
sofrendo bullying por sempre uma garota forte. Coloquei na minha cabeça durante 
os filmes que eu não estaria ali se não me quisessem. Independentemente do que 
outras atrizes ou outras pessoas podem pensar, eu continuo aqui. Eles me 
contrataram mesmo assim”, disse. 

Seu Instagram já passou de 900 mil seguidores mas ela segue combatendo os 
“haters” na internet. “Há pessoas ofendendo o corpo dos outros em qualquer lugar, 
inclusive nas redes sociais. E não só as mulheres fitness, mas as gordinhas, as 
magras, todas. Eles acham que suas opiniões importam o suficiente para sair 
espalhando pelo mundo”, afirmou. 

Mesmo com algumas celebridades adotando o corpo musculoso, Brooke Ence não 
imagina diferentes tipos de corpos sendo mostrados na indústria do entretenimento. 
“As pessoas falam que o forte é o novo belo e eu acredito nisso, acho que eu posso 
fazer uma grande diferença para que homens e mulheres aceitem o nosso corpo”. 

No final, Brooke concluiu dizendo que são as pessoas mais importantes da indústria 
do entretenimento que impedem as grandes mudanças de acontecerem. 

“São essas pessoas que podem fazer a diferença na questão o padrão de beleza 

feminino, mas não fazem. Todo mundo está falando que o forte é lindo e ‘blá blá blá’, 

mas não vejo nenhuma pessoa desse tipo sendo escolhida nos testes. Eu devo pelo 

menos tentar, funcionando ou não, fazer alguma mudança positiva”, concluiu. 

 

  

http://www.lifeandstylemag.com/posts/brooke-ence-crossfit-148301
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ANEXO 3 - Siglas do Crossfit 

Box, WOD, LPO, Kettlebell... Entenda definições e siglas do universo crossfit 

No embalo do CrossFit Games 2017, que acontece neste fim de semana, nos 

Estados Unidos, o coach Márcio Mutuca abre o dicionário e destaca os termos 

usados pelos atletas nos treinos e torneios 

Modalidade que ganha cada vez mais adeptos e terá sua principal competição neste 
final de semana, o crossfit possui definições, siglas e nomes incomuns para quem 
não é praticante. É uma espécie de linguagem própria dessa tribo. No embalo do 
CrossFit Games 2017, que acontece de 3 a 6 de agosto, nos Estados Unidos, o 
coach Márcio Mutuca, especialista do Eu Atleta, destacou dez palavras, termos e 
exercícios que fazem parte do universo dos atletas durante os treinamentos e 
torneios. 
- Para aprender todos estes termos, só mesmo convivendo e praticando o crossfit. 
Descobrirá com o dia a dia, cada movimento, nome e wod. E assim, o atleta vai 
evoluir e conhecer mais sobre o esporte - afirmou o treinador. 
Confira alguns termos, exercícios e siglas do crossfit: 

Box - Em inglês significa "caixa". É o apelido carinhoso para academia de crossfit, o 
local dos treinos. 
WOD - É o desafio ou treino do dia. Tarefa selecionado pelo coach ou treinador para 
ser realizada no maior número de repetições ou no melhor tempo possível. 
Warm Up - É o aquecimento ou início de uma aula de crossfit. Serve para aquecer a 
musculatura e movimentar as articulações envolvidas no WOD do dia. 
AMRAP (As Many Reps As Possible) - É referente a quantos rounds ou repetições 
possíveis de uma sequência no tempo determinado do WOD. 
EMOM (Every Minute On the Minute) - Nada mais é do que executar uma 
sequência de exercícios dentro do minuto e descansar no restante do tempo. 
Rounds For Time (RFT) - Significa fazer um determinado número de rounds ou 
séries no menor tempo possível. 
Burpee - É o salto com flexão no chão. Inicia-se de pé, faz o agachamento com os 
braços esticados à frente, seguido de uma extensão de pernas até à posição de 
prancha. Depois, faz uma flexão de braços, retorna para o agachamento e depois à 
posição de pé, com os braços em extensão. 
LPO - É o levantamento de peso olímpico, uma das modalidades esportivas 
presentes no crossfit e que também faz parte do quadro olímpico. 
Kettlebell - é um equipamento utilizado para exercícios musculares e que está 
presente no crossfit em vários exercícios. Trata-se de uma bola de ferro fundido com 
uma alça. 
No Rep - É a chamada repetição não válida, quando o atleta não executa de forma 
completa ou correta o movimento determinado. 
A transmissão do CrossFit Games será comandada por Juliano Ceglia, apresentador 
do Eu Atleta. Ele estará acompanhado dos coaches Márcio Mutuca e Natália Kostek 
em quatro programas ao vivo, que serão transmitidos na manhã seguinte aos dias 
de disputas. Participe da cobertura usando a hashtag #EuAtletaNoCrossfitGames. 
 

ANEXO 4 - O que você precisa saber sobre o Crossfit 
 
O Crossfit é um esporte que qualquer um pode praticar, a cada treino exige uma 

escala universal de habilidades. Significa dizer que durante uma aula, um atleta de 

http://globoesporte.globo.com/eu-atleta/treinos/noticia/2017/03/o-que-e-crossfit-treino-de-intensidade-alta-se-une-aos-movimentos-funcionais.html
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alto nível pode estar ao lado de um iniciante treinando juntos. Porque o volume e 

intensidade serão alterados, porém o programa de realização permanece o mesmo. 

O CrossFit pode não ser considerado apenas um esporte, também é uma forma de 

comunidade    que incentiva a superar suas próprias limitações. Muito parecido com 

os esportes que nós vivenciamos durante a infância de forma lúdica, este esporte se 

volta principalmente para a criação de uma socialização como nos nossos tempos 

de escola. Embora, a nossa atual rotina de socialização apenas aconteça durante o 

horário de trabalho ou happy hour, a base de comida e bebida. Através do CrossFit 

as socializações acontecem durante o treinamento, pois proporcionam a todo 

momento um aprendizado novo e cria-se um vínculo mútuo durante a realização do 

mesmo. 

Há alguns aspectos primordiais e bastante essenciais que você precisa saber antes 

de aderir ao programa de treinamento de Crossfit: 

 

1-Ambientalize 

Os ambientes de CrossFit são chamados de box ou caixas. Todos os dias há um 

“WOD” programado como treino do dia. Quando se participa de um box de Crossfit, 

deve-se passar por um programa de iniciação, que consiste em aulas introdutórias 

que pode durar cerca de 6 semanas, com intuito de preparar o aluno para as aulas 

de CrossFit em geral. É assim que deve ser para se tornar uma prática segura. 

Durante este período de iniciação, os treinadores irão ensiná-los a realizar 

movimentos fundamentais para a execução dos exercícios corretamente, é como 

forma de preparar o seu corpo para o que está por vir. Está clínica se é que posso 

chamá-la assim, é a base de acesso para o CrossFit de forma segura. Lembre-se, o 

CrossFit é um programa muito intenso e não é aconselhado que você inicie sem 

passar pelo processo de aprendizagem. 

2-Pesquise 

O Crossfit está ganhando popularidade em massa, e por isso, estão surgindo treinos 

em toda parte. Aconselho que você faça sua investigação ao escolher um box, 

confira no site do crossfit.com(http://map.crossfit.com/) o credenciamento do box, 

como também a certificação dos treinadores (http://trainerdirectory.crossfit.com/). 
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Basta preencher os campos, com os dados do estado Paraíba sem acento e país 

Brazil com Z. 

3-Experimente 

Antes de aderir ao programa de Crossfit ou realizar sua matrícula em algum box, 

recomendo que você experimente, vivencie a prática através de uma aula 

experimental. Veja se tipos de exercícios do programa é o que você esteja 

realmente procurando. Certifique-se de que você estará feliz conhecendo de perto a 

filosofia que você está prestes a aderir. 
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ANEXO 5 - Arquiteta Gabriela Assef 

Desanimada por não conseguir manter uma regularidade ao tentar praticar esportes 

e frequentar uma academia, Gabriela Assef, de 27 anos, resolveu procurar uma 

atividade diferente e que tem crescido a cada ano. E bastou apenas o primeiro 

contato com o crossfit para que a arquiteta, natural de Presidente Prudente – interior 

de São Paulo –, se apaixonasse e encontrasse na modalidade uma maneira de fugir 

do sedentarismo que a perseguia há anos. 

– O crossfit foi o único exercício que a partir do momento em que comecei a fazer eu 

não parei mais. Virou parte da vida. Sou viciada. Hoje, toda a minha rotina é 

programada em torno dos treinos. Não deixo de treinar nunca e sempre vou 

conciliando com os horários do meu trabalho – disse a agora atleta. 

Nos tempos em que a atividade física era algo distante na vida de Gabriela, a 

ansiedade e a depressão faziam parte de sua rotina. A arquiteta lembra que na 

juventude dificilmente fazia algo que exigisse esforço físico. Porém, tudo mudou com 

os treinos de crossfit, que realiza há um ano e dois meses. A prática trouxe diversos 

benefícios, como no condicionamento. 

– Eu enfrentava problemas sérios com ansiedade e depressão, e depois que 

comecei a praticar esporte consegui melhorar muito e abandonar os remédios. Além 

disso, eu ganhei um círculo de amigos muito próximos. O crossfit é uma das 

principais prioridades que tenho, tanto por gostar, como por querer evoluir e 

participar de campeonatos. Fora o condicionamento físico, que mudou totalmente, já 

que eu treino diariamente, por cerca de duas horas – pontuou Gabriela. 

Outra consequência positiva gerada pela modalidade na rotina da arquiteta foi a 

mudança nas refeições. A alimentação, que antes era desregrada e sem muitos 

cuidados, deu lugar a um cardápio mais variado na semana, e os pratos coloridos 

passaram a fazer parte do dia a dia da prudentina. 

– Hoje, minha alimentação é muito mais saudável e regrada. Naturalmente, o 

exercício exige que você se alimente melhor, pois para obter bons resultados é 

essencial ter uma alimentação adequada. Não me privo de coisas que gosto, mas 

tento sempre me alimentar da melhor forma possível.  

Mudanças no corpo, no prato, na disposição... os benefícios do crossfit são muitos 

(e talvez incalculáveis) na vida de Gabriela. Deste jeito, a modalidade se tornou mais 

que uma simples prática esportiva ou uma busca por fugir do sedentarismo. 

– É um estilo de vida. Uma verdadeira paixão. Gostei desde o primeiro momento, 

mesmo sendo péssima no começo. Não conseguia fazer nada e sofria e ainda sofro 
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para aprender e melhorar, mas acho que foi isso que me motivou. Sempre tenho que 

me esforçar para conseguir evoluir. É uma luta comigo mesma. E cada evolução é 

uma conquista. 
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ANEXO 6 - Crossfit Games 

Who is the fittest? How do you know? Since 2007, the CrossFit Games have evolved 

to answer these questions. Each year the Games are a more comprehensive test of 

fitness, and the athletes raise the level of competition to unprecedented heights. The 

average regional athlete in 2017 will be dramatically more capable than the worlds 

best in 2007. 

Several unique characteristics define the CrossFit Games. The Games change every 

year and oftentimes, the details are not announced until right before each event. 

Athletes train year-round for a competition that is almost completely a mystery. When 

they reach the Games, they put their training and mental fortitude to the test and take 

on a rigorous, broad-ranging test of overall physical capacity. At the close of 

competition, the Fittest on Earth™will have clearly distinguished themselves. 

 

THE 2016 REEBOK CROSSFIT GAMES: 10-YEAR ANNIVERSARY 

2016 marked the 10-year anniversary of the CrossFit Games. The evolution of the 

sport is undeniable when the present is compared to the past. 

In 2007, the inaugural Games kicked off at Director of the CrossFit Games Dave 

Castro’s family ranch in Aromas, California. Approximately 70 athletes came together 

for a grassroots throw down and a barbecue. 

THE 2016 OPEN 

In 2016, 324,000 athletes participated in the worldwide Open—the first stage of 

competition. From there, 260 athletes—40 men, 40 women and 30 teams of 6—

moved on to eight Regional events where the top five in each category would earn an 

invitation to the Games. 

The 2016 Open kicked off on Feb. 25, with the announcement of Open Workout 16.1 

at NorCal CrossFit in Santa Clara, California. Canadian powerhouse Emily Abbott 
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and fan favorite Chyna Cho were the first two athletes to take on the 25-minute 

AMRAP of overhead walking lunges, burpees and chest-to-bar pull-ups. 

In 2016, the Open also took us to a garage gym in Candler, North Carolina, affiliates 

in Jacksonville, Florida and Colorado Springs, and back to the historic Ranch. In 

hindsight, the return to Aromas was perhaps a hint at events to come. 

At the end of five weeks, Games veteran Noah Ohlsen and New Zealander Jamie 

Greene took the top spots in the all-inclusive competition. 

THE 2016 REGIONALS 

In the second year of a new Regional format, eight events spread over three 

weekends in May would decide who would go to the Games. Athletes from multiple 

regions competed for the very few qualifying spots. Those who were “Proven” at the 

end of their Regional weekend advanced to the ultimate proving grounds: the 

Games. 

After eight hard-fought competitions that featured a squat snatch ladder, Regional 

version of the Hero workout Nate, handstand walking, heavy deadlifts and more, the 

best of the best earned themselves a spot at the StubHub Center in Carson, 

California, to compete for the title Fittest on Earth. 

THE 2016 GAMES 

While athletes and spectators have come to expect the Games to start in an off-site 

location, 2016 had a twist no one saw coming. The off-site events—which debuted in 

2011 with athletes running into the ocean at the Santa Monica Pier—have become 

one of the most exciting aspects of the competition. 

In 2016, athletes were told to pack a plane-ready bag and were hit with a very early-

morning wake-up call. They were driven by bus to Los Angeles International Airport, 

where they boarded a flight destined for San Jose, California. 
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After 10 years, the fittest athletes in the world returned to the Ranch to pay homage 

to where it all started. They pulled up in the dust and heat of the legendary location 

and weren’t given much time to sight see. The Games had begun. 

Reminiscent of the first event in 2009, athletes were greeted with a challenging 7-

k trail run, which Castro made sure to emphasize would prove much more difficult 

this time around. 

Event 2—Ranch Deadlift Ladder—was taken from the 2009 event list, as well, but in 

2016 the bars were much heavier. In 2009 the men’s bars weighed from 315 lb. to 

505 lb., and the women’s were 185 lb. to 375 lb. In 2016, the men would start at 425 

lb. and end at 615 lb., while the women opened at 275 lb. and cleared the ladder at 

415 lb. Brooke Wells and Sam Dancer shocked the small crowd in Aromas with their 

big weights, both clearing the ladder and winning the event. 

The last event at the Ranch was the Ranch Mini Chipper. Athletes sprinted through a 

fast combo of wall-ball shots, medicine-ball GHD sit-ups and a sprint carrying a 

medicine ball up the Ranch’s legendary hill. Two-time Games champion Annie 

Thorisdottir and Games rookie Brent Fikowski took first in the event. 

Then it was time to bid farewell to the Ranch, and after a long night and several flight 

delays, athletes returned to Carson. From there, they took on an open-water swim, a 

new version of Murph and new pieces of Rogue equipment. They faced many new 

challenges in the quest to reach the podium and earn the title of Fittest on Earth. 

At the end of the weekend, two-time second-place Games finisher Mat Fraser stood 

atop the podium after a more-than-dominant performance throughout the entire 

week. Iceland transplant Katrin Davidsdottir took the women’s title for the second 

consecutive year, and CrossFit Mayhem Freedom, captained by four-time individual 

champion Rich Froning, repeated as the Affiliate Cup champ. 

After seven years in the venue, rumor had it that 2016 would likely be the last year 

the Games would be held at the StubHub Center. That would become official on Nov. 

20, when Castro announced the new host city for 2017: Madison, Wisconsin. 

ANEXO 7 - Crossfit cresce no Brasil 
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O crossfit tem se tornado popular no Brasil nos últimos anos. Apesar de se pagar 

caro para praticá-lo, o número de ginásios não para de crescer. Segundo Thales 

Antoniolli, organizador do torneio Crossfit Brasil, só em 2015 o país ganhou 200 

centros afiliados, se tornando o quarto no mundo com o maior número de ginásios. 

Para participar dessa atividade o praticante desembolsa de R$ 250, para planos 

anuais, a R$ 400, caso queira fazer por mês. Esses valores são maiores do que os 

cobrados em outras modalidades. 

A atividade é baseada em um treinamento de força e condicionamento físico. Há 

levantamento de peso, por exemplo. E a proposta é que o praticante aumente a 

carga com o passar dos exercícios, demonstrando evolução. 

Quem pratica não se importa em ter que desembolsar um valor alto para poder fazer 

a atividade. Para a representante farmacêutica Viviane Oliveira, 40, o valor que paga 

vale a pena. “Hoje, corro 10 km sem treinar corrida porque eu ganhei um 

condicionamento. Então, acho o custo bem compatível com tudo o que ele 

proporciona.” 

Já para a estudante do ensino médio Camila Barata, 17, o crossfit é predominante 

por conta dos resultados rápidos e pela atenção personalizada. “Com um personal 

que tem um curso muito mais especializado do que o de uma academia 

convencional, os resultados vêm muito mais rápido.“ 

A estudante ainda conta que no centro que frequenta há uma limitação de no 

máximo 16 alunos por treino. Assim, o atendimento pode ser ainda mais eficaz. 

Para Camila, um outro fator que a fez escolher o crossfit é a falta de rotina dos 

treinos. “Comecei a ficar mais interessada porque não era aquela coisa repetitiva de 

uma academia convencional.” 

O valor pode ser alto, mas tem uma explicação. Segundo Daniel Ferres, treinador e 

proprietário da Titânio, em São Bernardo, isso é por conta do conhecimento do 

treinador. “O treinador ensina levantamento olímpico, que é algo muito sério, 

movimentos ginásticos, que é algo bem difícil de se aprender somente na 

faculdade.” 
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Mas, independentemente das qualidades do crossfit, o praticante deve tomar 

cuidado com lesões, como em qualquer atividade física. Ouça a reportagem: 

Outras razões apontadas por Ferres para justificar o preço são o fato de o box, 

espaço próprio para o crossfit, ser pequeno e, além disso, o custo da aparelhagem 

que, antes, era importada. 

Como uma atividade motivadora, o treinador afirma que a modalidade gera uma 

comunidade entre os alunos que, inicialmente, procuram praticar o crossfit apenas 

por estética. “Em um box de crossfit raramente você vai encontrar espelhos, nosso 

foco principal é a preparação física, o condicionamento global, integral, que você 

seja uma pessoa melhor na sua vida, que você transfira tudo o que aprendeu aqui 

para o dia a dia.” 

A modalidade até ganhou torneio para que seus praticantes possam mostrar 

evolução. 

 Esta reportagem foi produzida por alunos de Jornalismo da Universidade Metodista 

de São Paulo 
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ANEXO 8 - João Saci 

 Ao acompanhar a avó em uma consulta no ortopedista, João Carlos Costa descobriu 

um tumor no joelho por acaso. Essa foi a primeira das cinco vezes em que foi 

diagnosticado com câncer. Tinha 17 anos. Depois de amputar uma das pernas, se 

tornou paratleta profissional de natação. No auge da carreira, um exame de rotina 

revelou 12 nódulos no pulmão esquerdo. Retirou metade do órgão. O gosto pelo 

levantamento de peso veio anos depois. Hoje, aos 34, é competidor de crossfit e 

palestrante. Agora, curado de vez, quer lançar um livro para contar a própria história.  

– Eu achava que era uma má formação – explica João sobre a descoberta do primeiro 

tumor, que tinha o tamanho de um punho fechado. A amputação foi um momento difícil, 

mas rápido. Entre o diagnóstico e a cirurgia se passaram apenas quatro dias. Foi ela que 

lhe rendeu o apelido bem-humorado: João Saci.  
Apaixonado por esportes, encontrou motivações na piscina do colégio militar onde 

estudava depois da primeira cirurgia. A dedicação garantiu títulos nacionais. Chegou a 

concorrer a uma vaga nas paraolimpíadas de Atenas.Com a volta da doença – dessa 

vez no pulmão – os treinos de natação tiveram de ser trocados pela quimioterapia.  

Lá, o câncer apareceu pelo menos quatro vezes. O homem de 1,85 metro chegou a 

pesar 54 quilos por conta da capacidade respiratória comprometida. 

Natural de Goiânia, João Saci veio morar no Rio Grande do Sul depois de conhecer uma 

gaúcha na internet. Chegou ao Estado, em 2007, no meio da semana farroupilha. 

– Fui ao shopping e tinha um cara com umas calças largas e uma faca na cintura. Eu 

achava que era lenda, mas as pessoas daqui se vestem assim mesmo! – brinca. 

Por sugestão da mulher, Aurea, o atleta fez uma aula experimental de crossfit. 

 Desmotivado, havia largado os esportes. Foi paixão ao primeiro treino. Atividades como 

escalar paredes, pendurar-se em argolas de ginástica e pular caixas de um metro de 

altura se tornaram parte da rotina.  

Formado em Gestão Financeira, João hoje é palestrante e competidor da modalidade. 

Para o atleta, ver o lado positivo das situações que a vida o apresenta é uma filosofia de 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/cancer/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/paraolimpiada/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/natacao/
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vida:–  O João Saci é uma pessoa muito melhor do que o João Carlos Costa. O câncer 

me fez quem eu sou. 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


