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Introdução 
 

Meu nome é Adorian Moldovan, tenho 27 anos e moro na Romênia. 

Antes de falar um pouco sobre mim mesmo, eu convido você a acompanhar a 

minha atividade no Instagram porque esse é o lugar onde você pode obter uma 

comunicação mais pessoal comigo. No Instagram eu posto amostras de refeições, 

exercícios e links para os artigos que eu, pessoalmente, escrevo no meu blog. 

Me marque na descrição do seu post sempre que precisar da minha ajuda, 

simplesmente usando a hashtag #oldschoolcalisthenic. Eu normalmente respondo em 

poucos minutos. Clique para visitar meu perfil do Instagram. Com isto dito, vou dizer 

mais algumas palavras sobre mim…  

Em todos os lugares em que eu encontrava uma ilustração de um deus grego, eu 

também encontrava algo relacionado ao treinamento com peso corporal. Os 

antepassados dos gregos costumavam treinar e obter resultados impressionantes 

praticando calistenia. Então eu descobri que Bruce Lee e um monte de outros pugilistas 

e artistas marciais têm usado a calistenia com sucesso. 

Eu imediatamente me apaixonei pela ideia de construir um físico forte, funcional 

e muscular através do treinamento com o peso corporal, assim como eles fizeram. 

Portanto, eu dediquei vários anos a calistenia, o que acabou forjando meu corpo 

do jeito que eu queria: 

 

https://www.instagram.com/oldschoolcalisthenic/


Eu ganhei gradualmente cerca de 18 kg de massa durante um período de cerca de 

quatro anos. Quando eu comecei a treinar calistenia, utilizando o método apresentado 

neste eBook, eu pesava cerca de 72 kg. Agora, enquanto escrevo este programa para 

você, eu flutuo entre 88 e 90 kg. Minha altura é de 1,84m. 

Meu objetivo não era inteiramente sobre a estética. Eu também queria alcançar 

grande desempenho físico, treinando com métodos totalmente diferentes. Muitas vezes 

eu conheci pessoas que me diziam que não se pode desenvolver bíceps bonitos, grandes 

peitorais ou pernas enormes somente com o treinamento com o peso corporal. Eu 

alcancei este objetivo também, e agora posso provar a qualquer um que estou certo, e 

que os meus métodos de trabalho funcionam para se alcançar as metas como as 

mencionadas acima. 

Depois, o meu maior objetivo era inspirar os outros a seguir esses métodos de 

treinamento para alcançar grandes corpos, usando a minha orientação incondicional. 

Tão logo as pessoas começaram constantemente a me perguntar sobre o 

treinamento e dieta, e eu fundei o Old School Calisthenic. Com o meu site também veio 

este programa gratuito, com o propósito de ajudar aqueles que não podem pagar por 

programas de treinamento. Meu Programa Iniciante Gratuito irá ajudá-lo a começar da 

maneira correta. 

É irrelevante para mim começar a falar sobre como eu consegui realizar meus 

objetivos, pois seria necessário preencher várias páginas. Mas o ponto é que não foi 

nada fácil. Sofri bastante ao longo da minha jornada, mental e fisicamente. Eu sempre 

precisei deixar para trás as lesões anteriores, frustrações, problemas pessoais e outras 

influências externas. 

Uma coisa é certa e poderia ser a minha recomendação número um: siga em 

frente, independentemente do que acontecer em sua vida. As coisas vão começar a ficar 

ruins em algum lugar ao longo da estrada e você terá que encontrar a força e os recursos 

para continuar a luta. É uma luta sem fim que dura toda a vida. Até que você aceite isso 

como um fato, você nunca vai ficar comprometido no caminho, nem vai alcançar 

qualquer objetivo no fitness. 

Hoje, tenho as mesmas lutas de sempre: para manter-me no caminho certo, 

porque eu não quero perder o que consegui até agora - especialmente agora em que estou 

construindo uma carreira na calistenia. A mentalidade, no entanto, é muito diferente em 

comparação com a minha humilde origem. Agora, eu não hesito mais quando se trata 

de fazer as coisas, porque é o caminho certo. Eu não fico confuso sobre o treinamento, 

dieta ou mesmo sobre a própria vida em si. 

Para concluir, penso que, enquanto você estiver pronto para comprometer-se, 

tudo o que deseja pode ser alcançado com trabalho dedicado e perseverança. 



Não vou dizer que a calistenia é o único caminho a se alcançar a grandeza quando 

se trata de estética e funcionalidade do corpo. Mas quando se trata de tornar-se um 

indivíduo em um atleta, a calistenia pode ser a melhor ferramenta e quase a mais gratuita 

disponível.  

 

Por que calistenia sobre outros métodos? 
 

Toda a minha ideia nasceu do conceito que já falei anteriormente. Mas há mais 

aspectos que tornam a calistenia tão especial sobre outros métodos de treinamento. Os 

melhores benefícios da calistenia são: 

 É um esporte barato, por isso pode ser praticado quase de graça, uma vez 

que não requer necessariamente a adesão numa academia, roupas caras ou 

equipamento. Você pode treinar calistenia em qualquer parque ao ar livre 

em sua cidade. 

 

 Utiliza todos os músculos, fazendo-os funcionar como um sistema, ao 

contrário de exercícios de isolamento realizados em máquinas, que só vão 

atacar alguns músculos por vez.  

 

 Calistenia é feita principalmente utilizando exercícios compostos, que é a 

forma mais natural para se alcançar a inércia* do corpo. Por exemplo, as 

puxadas sempre enfatizam os bíceps, os músculos das costas, ombros, 

abdome, antebraços, trapézio e peito. Quanto de cada músculo do corpo 



está sendo utilizando depende da resistência, do alinhamento corporal, da 

pegada e amplitude de movimento. 
 *NT: Entendido como a movimentação natural do corpo. 

 

Embora este exercício envolva muitos músculos ao mesmo tempo, um 

exercício como rosca bíceps usando uma máquina não vai trazer nem de 

perto o mesmo número de benefícios como as pullups. Em primeira mão, 

é um exercício de isolamento que enfatiza somente os bíceps. 

 

 Desenvolve o seu corpo de uma maneira funcional. Movimentos 

compostos são a razão pela qual ligamentos e tendões ganham bastante 

trabalho durante a execução de movimentos completos ao oposto de outros 

exercícios realizados em máquinas, que nunca vão treinar seus tendões 

corretamente.  

 

 Exige um mínimo de equipamentos. Ao longo de quase 5 anos, eu não acho 

que tenha investido mais de US$ 500 neste esporte. Esta quantidade 

consistiu na compra de faixas elásticas ou de resistência extra, um par de 

argolas de ginástica, e algumas outras pequenas ferramentas, como um 

colete de pesos. 

 

Nem todos estes são absolutamente necessários, pois alguém pode treinar 

sem eles e ainda obter os mesmos resultados desejados.  

 

 Cria eficiência de tempo. Sempre que você não tem tempo suficiente, a 

calistenia é sempre uma grande abordagem, porque você pode fazer um 

treino beast-mode mesmo em casa ou no escritório. Desta forma, você não 

precisa gastar tempo indo até a academia ou à espera de outros para lhe dar 

espaço nas máquinas de exercício. Sem mencionar o fato de que é muito 

fácil iniciar conversas intermináveis com o pessoal próximo. Seu corpo se 

torna sua própria academia, então sempre que você está de férias por uma 

semana ou duas, você não terá que procurar uma academia, pois a calistenia 

pode ser feita absolutamente em qualquer lugar. 

 

 Seu corpo se torna sua própria academia, então independentemente onde 

você esteja por uma semana ou duas, você não vai precisar procurer por 

academias, poist a calistenia pode ser feita absolutamente em qualquer 

lugar. 

 



 Traz a criatividade à tona. Muitas vezes eu estive em lugares subequipados 

para os treinos de calistenia. Eu precisava improvisar, como usar o galho 

de uma árvore como uma barra para as barras fixas. A consequência disso 

é que a criatividade vai forçá-lo a ser mais ativo e apaixonado pelo que 

você faz. É menos provável que se canse dessa maneira. 

 

 O treinamento ao ar livre irá permitir-lhe estar em contato com a natureza. 

Em alguns casos, você terá que sofrer com algumas condições 

meteorológicas extremas, mas também há momentos em que o treinamento 

ao ar livre é uma bênção da natureza em si. Lembro-me de vários dias de 

sol na primavera, onde eu podia ouvir os pássaros, enquanto eu também 

pegava um belo bronzeado. 

 

 Desenvolve um físico equilibrado e cru em comparação com um construído 

com musculação e máquinas. Aquelas costas em V que você pode 

conquistar treinando com o próprio corpo é conhecido como o melhor 

presente que a calistenia pode oferecer.  

 

 Ao contrário do que muitos fisiculturistas dizem e sabem, a calistenia 

desenvolve as pernas até seu potencial por causa da enorme variedade de 

exercícios disponíveis.  

 

Estou ciente de que muitos entusiastas de treino de rua desenvolveram um 

físico desequilibrado. Isso acontece porque eles estão sempre mais 

preocupados com a parte superior do corpo do que com suas pernas. 

 

Eles costumam fazer exercícios avançados em barras, por isso não acham 

nada atraente em fazer variações de agachamento para mostrar. Além 

disso, eles não precisam de peso extra para carregar. Quanto mais leve 

forem, melhor vão executar seus exercícios. Cada peso extra que obtiverem 

em suas pernas vão fazê-los treinar a mais para compensar com a força 

superior do corpo. 

 

Assim, eles negligenciam as pernas, o que acaba levando a desequilíbrios 

estéticos. Ao seguir este e-book, você não terá que se preocupar com isso, 

pois eu incluí tudo o que é necessário para construir um grande par de 

pernas. 

 

Eu não estou na calistenia para show. Estou neste esporte porque eu quis 

construir um corpo bem proporcionado. Se você procura movimentos 



calistênicos avançados, então este programa não é para você. Mas se você 

procura desenvolver uma boa compleição física e boa força, então você 

encontrou o programa certo. 

 

 Melhora a resistência e aumenta o nível de aptidão consideravelmente. 

Depois de dominar o básico da calistenia, você vai notar que será capaz de 

levantar muito mais do que nunca antes. 

 

Eu ia para a academia ocasionalmente para testar a minha força, e percebi 

que, embora eu não tinha feito o levantamento terra em anos, eu ainda era 

capaz de levantar160 kg por várias repetições bem executadas e por 

algumas séries.  

 

Minha velocidade e resistência melhoraram bastante também. Houve 

períodos em que eu evitei correr. Mesmo assim, eu ainda era capaz de 

correr pelo menos a mesma distância e com a mesma intensidade de antes.  

 

 A calistenia é sobre fazer um monte de exercícios em circuito de corpo 

inteiro também. Estes métodos melhoram a vascularização, forçando os 

pulmões e o coração a se adaptarem e a resistirem a altas intensidades por 

períodos mais longos de tempo. Além disso, sprints também são exercícios 

que pertencem sob a égide da calistenia, embora sejam teoricamente parte 

do atletismo. Treinar com sprints em altas intensidades com intervalos 

curtos de tempo é uma ótima maneira de melhorar a resistência muscular 

também. 

 

 A variedade de métodos e exercícios com o qual você pode construir um 

registro de treinamento é vasta. Esta é uma vantagem sobre outros métodos 

de treinamento porque simplesmente elimina o tédio e lhe dá espaço 

suficiente para preencher diferentes abordagens, mesmo quando a dor 

muscular está se tornando uma ocorrência regular.  

 

A variedade de possibilidades que a calistenia traz também é uma razão 

pela qual muitas pessoas ficam tão confusas sobre isso. Muitas pessoas não 

sabem como abordar o treinamento com o próprio peso para obter 

resultados e, assim, em vez de treinarem mais e de forma mais inteligente, 

eles simplesmente afirmam que calistenia não é a forma certa para se 

desenvolver músculos. 

 



 Pode ser uma ótima maneira de construir um físico rasgado, bem como um 

corpo maciço. Eu sou a prova de que você pode construir um físico 

muscular que se parece tão bem quanto como consegue executar com 

hábitos de vida benéficos e sem o consumo de esteroides ou suplementos. 

Eu só dominei o básico e mantive-me neles por tempo suficiente para 

melhorar. 

 

 É um esporte legal e é atraente para as pessoas próximas. Em muito poucas 

ocasiões, quando eu fui para a academia, as pessoas me olhavam 

espantadas com o que eu estava fazendo lá. Isso aconteceu enquanto eu 

estava fazendo alguns agachamentos pesados, muscle-ups e barras fixas 

com 60kg extra. Eu acho que esta é uma forma muito mais espetacular e 

incomum do que fazer supino com pesos pesados.  

 

 Estimula o metabolismo a trabalhar mais rápido. Se feito ao ar livre, 

também aumenta o apetite, porque você vai ter que lidar com as condições 

meteorológicas. Além disso, também estimula o organismo a usar a 

gordura armazenada como energia, especialmente quando se trata de 

circuitos de corpo inteiro. 

 

 Treinar ao ar livre irá energizá-lo mais por causa do ar fresco. Além disso, 

ninguém vai forçá-lo a ouvir música que você não gosta. Acima de tudo 

isso, você provavelmente nunca vai ter que esperar por alguém para 

terminar a sua série - você sempre terá bastante espaço para treinar.  

O meu método de treinamento também inclui exercícios ou abordagens de 

diferentes tipos de esportes e disciplinas: atletismo, natação, boxe, artes marciais. Por 

esta razão, e porque eu pratiquei alguns deles no passado, conquistei o conhecimento e 

experiência para ensinar-lhe. 

Eu considerei tudo o que achei útil e concentrei tudo no que faço hoje. 

 

 

 

 

 



Missão da Old School Calisthenic 
 

Você pode se perguntar por que eu sou tão gentil em dar um programa tão valioso 

ao mundo de graça. A resposta é complexa, mas simples em essência: 

1. Eu tenho flashbacks do início da minha jornada na calistenia. Uma das 

razões pelo qual parei de treinar em locais públicos era porque eu não tinha 

dinheiro para pagar a adesão numa academia. Assim, eu precisei 

improvisar. Muito tempo depois que minha economia estava fraca e eu não 

poderia me dar ao luxo de pagar por um programa, independentemente do 

quanto eu quisesse aprender com os melhores.  

 

A maioria destes programas tem só produtos pagos, e a boa notícia é que 

alguns deles também oferecem gratuitamente informações através de mídia 

social, vídeos do YouTube, e artigos de blog, como eu faço.  

 

Este método requer um investimento de tempo, mas se você não está 

disposto a pagar, é a melhor opção que você tem. Eu não sou contra eles 

de forma alguma, pois também vendo produtos no meu site. Minha fórmula 

é a seguinte: quem paga senta primeiro; mas porque eles me oferecem um 

emprego, eu também posso oferecer suporte gratuito para aqueles que não 

podem se dar ao luxo de comprar. 

 

Tudo precisa ser equilibrado neste universo, caso contrário, estaria em total 

desordem, que pode levar a atividades contraproducentes. Então, graças a 

eles, eu sou capaz de dar este grande programa para ajudar aqueles que 

realmente necessitam.   

 

2. Eu gosto de retribuir, mesmo quando o universo não o faz por mim. Eu 

gosto de ajudar as pessoas, e o fitness on-line me permite fazer isso, já 

que sou tão bom no que faço. Quero que as pessoas sorriam ao som do 

meu nome porque uma vez as ajudei a realizar algo sem pedir nada em 

troca.  

Minha missão é: 

1. Te ajudar a ganhar sua força básica que já teve ou que deseja ganhar. 

 

2. Te ensinar o básico de como você deve começar a calistenia da maneira 

adequada. Muitas pessoas em primeiro lugar querem ir à academia para 

ficar um pouco mais forte antes de iniciar exercícios de calistenia. Esta é a 



mentalidade errada, porque se você quer dominar a calistenia, então você 

deve começar com ela e não o contrário.  

 

3. Para dar-lhe os exercícios e métodos de treinamento certos que irão ajudá-

lo a progredir, do iniciante ao intermediário.  

 

4. Dar-lhe dicas práticas para superar todos os obstáculos sem que você fique 

confuso. 

 

5. Que você se engaje, dando dicas de fitness ou desafios e também para 

incentivá-lo a se juntar a minha comunidade, onde você pode encontrar 

pessoas afins. Eles vão apoiar sua jornada também, e vocês podem 

compartilhar sabedoria entre vocês. Junte-se aqui!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/oldschoolcalisthenicbrasil


    Sobre o Programa de Calistenia Iniciante 

da OSC 
 

Requerimentos de Força e Fitness 
 

Qualquer um que seja novo na calistenia pode começar a treinar com o meu 

programa, a menos que você esteja com excesso de peso. 

A calistenia é melhor descrita como treinamento com o peso do corpo. Isto 

significa que nós treinamos utilizando apenas o nosso próprio peso como resistência 

contra a gravidade. A intensidade de um exercício está diretamente relacionada com a 

resistência proveniente de seu peso corporal sobre a gravidade. Portanto, quanto mais 

leve você é, melhor e mais rápido você vai conseguir dominar a calistenia. 

Eu costumava treinar várias pessoas e sua dificuldade número um sempre foi com 

as barras fixas. A maioria deles não podia sequer completar uma única repetição. Aqui 

estão as principais razões: 

 Você vai ver que a barra fixa é quase impossível se você tiver muita 

gordura extra armazenada.  

 Por outro lado, um cara magro, mesmo que sedentário, tem uma chance 

maior de conseguir a barra fixa. Isto se dá principalmente porque ele é mais 

leve, e não porque ele é mais forte. 

Em outras palavras, você terá que perder a gordura extra e atingir uma 

porcentagem relativamente mais baixa para que seja capaz de fazer uma barra ou mesmo 

uma barra corretamente.  

Eu não acredito que você não deva tentar incluir algumas das rotinas que vai 

encontrar aqui, mas se você estiver com sobrepeso, o seu foco principal deve ser perder 

o excesso de gordura. Em seguida, suas chances de dominarem este programa vão ser 

muito elevadas. No entanto, é impossível ver quaisquer melhorias estéticas se o seu 

percentual de gordura corporal foi muito alto. 

Se esse for o seu caso, então eu recomendo fortemente que você baixe o meu 

eBook sobre dieta e perda de gordura antes de abordar este programa. O eBook é 

chamado “Fresh Ideas for Losing Weight with Calisthenics & Nutrition”.* 

*NT: Ideias frescas sobre como perder peso com calistenia e nutrição. (Em breve será traduzido) 

O eBook abrange muitos treinos de calistenia, mas eles são um pouco diferentes 

do que está dentro deste. É uma versão adaptada para pessoas com sobrepeso. 

http://oldschool-calisthenic.ro/finished-checkout-fatloss-program/


O eBook de perda de gordura é especialmente concebido para aqueles que não 

querem seguir dietas rigorosas que levam à fome e eventualmente a problemas de saúde. 

Trata-se de uma dieta equilibrada e saudável. 

Se você seguir estes passos, irá mudar inteiramente a maneira de como você se 

parece em seis meses. Lá, eu incluí uma variedade de exercícios, a maioria deles focada 

em treinamento cardio (aeróbico), como correr e pular corda. Mas, ele também contém 

rotinas de calistenia. 

 Os exercícios recomendados pelo programa de perda de gordura se adaptam a 

qualquer nível de condicionamento físico. Então, se você tem excesso de peso de mais 

de 9 a 27kg e é incapaz de correr, então meu eBook vai ajudá-lo a passar pela situação 

vitorioso. Leia mais aqui! 

http://oldschool-calisthenic.ro/finished-checkout-fatloss-program/


 

 

Isto nos deixa com as pessoas para quem este programa é dedicado:  

1. Para os novatos com percentual relativamente baixo de gordura corporal 

que são incapazes de treinar com os exercícios de calistenia mais básicos. 

2. Principalmente para aqueles que têm dificuldade com 1-5 barras fixas, 

flexões, paralelas e agachamento. 

3. Para homens e mulheres de qualquer idade. 

http://oldschool-calisthenic.ro/finished-checkout-fatloss-program/


4. Para qualquer novato ou entusiasta que esteja em busca de uma nova 

abordagem de fitness. 

5. Para os iniciantes em busca de métodos de treinamento livre de lesões. 

OS REQUISITOS PARA ESTE PROGRAMA, EM TERMOS DE FORÇA 

E CONDICIONAMENTO, SÃO ABSOLUTAMENTE 0.  

Isso significa que você pode usá-lo mesmo que não consiga completar uma única 

repetição nas: paralelas, flexões, barras, agachamentos ou elevações de pernas.  

No entanto, o meu programa é também para aqueles que querem aumentar o seu 

nível de condicionamento físico. 

Pessoas que não deveriam seguir meu programa gratuito iniciante:  

1. Atletas de calistenia intermediários, ou simplesmente aqueles que acham este 

programa muito fácil. Para eles, eu tenho um outro eBook de treinamento que é 

mais adequado ao seu nível de condicionamento físico. Ele inclui rotinas de 

treinamento muito mais difíceis e é chamado High-Volume Calisthenics 

Workouts*. Ele engloba todos os treinos beast-mode que fiz nos últimos anos. 

Aprenda mais aqui! 

*NT: Treinos de Calistenia de Alto Volume. (Em breve será traduzido) 

http://oldschool-calisthenic.ro/calisthenics-program/
http://oldschool-calisthenic.ro/calisthenics-program/
http://oldschool-calisthenic.ro/calisthenics-program/


 

 
 

2. Pessoas com sobrepeso, pois primeiro precisam se livrar do seu excesso de 

gordura corporal antes de tentar este programa. 

 

3. As mulheres grávidas, visto que eu não assumo responsabilidades por suas ações. 

Se você é uma delas, no entanto, então você o faz inteiramente por sua conta e 

risco. 

 

http://oldschool-calisthenic.ro/calisthenics-program/


4. As crianças sem supervisão. Algumas das rotinas aqui também são boas para as 

crianças, mas isso é um assunto para outra discussão, e este eBook é 

principalmente para pessoas com mais de 15-17 anos de idade. 

 

5. As pessoas que não ficarão comprometidas com o meu programa por pelo menos 

6 meses. 

 

O que esperar do eBook de Calistenia Iniciante: 

 

1. O programa de Calistenia Iniciante vai ensiná-lo a dominar os exercícios mais 

básicos. 

  

2. Estes treinos irão aumentar a sua força global para que você possa completar 

várias barras, paralelas, agachamentos e flexões, mesmo que você não seja capaz 

de fazer uma repetição para qualquer um deles. 

 

3. Alguns dos treinos são mais elevados em intensidade e complexidade. Eles são 

destinados a aumentar a sua resistência muscular geral. Eles irão adaptar seus 

músculos para que você possa aumentar e manter níveis mais elevados de 

repetições e séries. 

 

4. Você pode esperar melhorias de força e condicionamento em questão de 2 a 3 

meses. 

 

5. Depois que você for capaz de treinar de forma sustentável com os treinos mais 

difíceis, você poderá notar algumas melhorias estéticas. Teoricamente, você deve 

ganhar mais definição muscular, mas não espere ter ganhos notáveis em tamanho. 

Para crescer em massa é preciso muito mais tempo e empenho do que apenas 6 

meses. Isso vai acontecer, eventualmente, se você continuar neste caminho. 

 

6. Demonstrações no YouTube para ver como cada exercício deve ser realizado: 

alinhamento corporal, amplitude de movimento, velocidade, tempo sob pressão, 

pegada, etc. 

 

7. Imagens de alta qualidade para te motivar e inspirar.  

 

8. Assistência pessoal no Instagram ou no meu Grupo do Facebook onde você pode 

achar suporte de outras pessoas também.  

 

https://www.instagram.com/oldschoolcalisthenic/
https://www.facebook.com/groups/oldschoolcalisthenicbrasil


9.  No final do meu programa você pode esperar estar em boa forma física e com 

um bom nível de condicionamento físico. Você vai ganhar um nível de 

condicionamento básico que lhe permitirá um melhor desempenho em outros 

esportes também: natação, artes marciais, boxe, escalada, caminhada, 

musculação, ciclismo, atletismo etc. 

 

10.  Se você treinar ao ar-livre e enfrentar algumas das piores condições climáticas, 

pode esperar também um melhor sistema imunológico e um corpo mais adaptado 

ao frio e ao calor. 

 

11.  Melhora da resistência, o que lhe permitirá respirar melhor durante o exercício, 

nos sprints ou em corridas de longas distâncias. Suas articulações, ligamentos e 

tendões vão ser bem treinados para que possam resistir a qualquer um desses 

desafios.  

 

12.  Explicações e métodos de treinamento que irão levá-lo em direção a resultados 

semelhantes aos meus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diga Olá aos seus Exercícios! 
 

Para se ter um diário de treino completo, você terá que treinar com uma variedade 

de exercícios, começando com a primeira grande família: 

Exercícios de Empurrar: 
 

Estes exercícios enfatizam principalmente os seguintes músculos: ombros, 

tríceps, peitoral e costas. Então, para a estabilização, eles também envolvem o core 

(abdome e músculos paravertebrais). Os antebraços e trapézios também terão bastante 

trabalho nos exercícios de empurrar.  

Eu coloquei uma demonstração no YouTube para cada um dos seguintes 

exercícios, apresentando a forma (alinhamento do corpo), a execução, velocidade, 

amplitude de movimento, pegada e também a inclinação (quando pertinente). Basta 

clicar em cima e você será encaminhado para o vídeo:

 Wall Pushups 

 Kneeling Pushups 

 Inclined Pushups 

 Wall-Assisted Handstand 

(HS) 

 Plank to Pushups 

 Regular Pushups (Pushups) 

 Wide Pushups 

 Declined Pushups 

 Triceps Extensions 

 Diamond Pushups 

 Bench Dips 

 Negative Dips 

 Straight-Bar Dips 

 Dips 

 Pike Pushups 

 Wall-Assisted Handstand Pushups (HSPU) 

 Skull-Crushers 

 

Exercícios divididos por grupos musculares que enfatizam 

 

Tríceps 

Peito e Costas [embora 

mais o peito] 

 

Ombros 

Diamonds Dips e Straight-Bar Dips HS Pushups 

Todos os tipos de Dips Wide e Inclined 

Pushups 

HS 

HS & HS Pushups Declined Pushups Pike Pushups 

Skull Crushers  

 

Regular Pushups 

Diamonds e Skull 

Crushers trabalham um 

pouco os ombros 

também 

Plank to Pushups 

Todos os tipos pushups 

Triceps Extensions 

 

https://youtu.be/V0adi-MBDzQ
https://youtu.be/19iJCCh9oqg
https://youtu.be/LBveiIcnutg
https://youtu.be/UM_OZaUIcqA
https://youtu.be/zFhS04sGqQY
https://youtu.be/mXQoVdhkveo
https://youtu.be/l70X6lSCEJE
https://youtu.be/Ow7FysD5uz0
https://youtu.be/34Ao4i9Ft7c
https://youtu.be/yMLRoC1GOI8
https://youtu.be/mRp2wMrierU
https://youtu.be/SnY7MUM-Myg
https://youtu.be/Sf3K392BbUA
https://youtu.be/rh31TDTHyPo
https://youtu.be/8cKqm1O07Xk
https://youtu.be/bdbeSXPTwGs
https://youtu.be/xKY27G3XG0s


Basicamente, qualquer tipo de movimento de empurrar envolve os tríceps, 

portanto, eu só incluí os melhores. Eu adicionei este gráfico porque, se você quiser criar 

o seu próprio programa, diferente do meu, vai ser muito mais fácil para você saber qual 

exercício enfatiza mais determinado grupo de músculos. 

Por exemplo, notei que ao fazer Wall-Assisted Handstand Pushups, eu tenho dor 

muscular extrema em ambos meus tríceps e ombros. Em outras ocasiões, minhas costas 

e ombros me doem por dias após o treinamento com Dips e Pushups. Esta é a beleza da 

calistenia: os músculos funcionam como um sistema e não como uma única unidade. 

Você não pode isolar determinados grupos. 

Se você treinar exclusivamente seus ombros, então você deve saber uma coisa: 

você não será capaz de treinar seus ombros corretamente, enquanto os tríceps ainda 

estão em recuperação. Assim, a minha sugestão é mesclar exercícios que enfatizam 

ambos os tríceps e ombros, ao mesmo tempo, escolhendo exercícios de empurrar e 

puxar. 

Os exercícios que eu adicionei na categoria de peito também são bons para os 

músculos das costas. Assim, sempre que você desejar obter um bom treino de peito e 

costas, basta consultar esta tabela e a relacionada com pullups também. Lembro-me 

dessas sessões de treinamento de pushups que me deixaram com dor nos meus músculos 

das costas, embora eu não tenha feito nenhuma pullup. Este sentimento é ótimo. 

Lembro-me ainda que alguém me perguntou como eu treinava meus músculos 

lombares. A verdade é que uma boa sessão de agachamento e de sprints vai envolver 

não só as suas pernas, mas também todo o seu core (lombar e abdome). É por isso que 

você não precisa necessariamente de fazer levantamento terra enquanto fizer os 

exercícios com o peso do corpo certos, porque eles vão envolver bastante o seu core. 



 

 

Exercícios de Puxar: 
 

Pullups são definitivamente um dos exercícios mais importantes para a parte 

superior do corpo disponíveis, e não apenas no mundo da calistenia, mas também no 

fitness em geral. Qualquer atleta profissional, bodybuilder ou powerlifter deveria 

considerar o desenvolvimento de sua força e funcionalidade dos braços e costas com 

pullups. 

Eles são bons para mais do que somente o desenvolvimento de costas de cobra. 

Pullups também estimulam o crescimento dos seus braços e fazem seus tendões e 

ligamentos trabalharem mais eficientemente. Eu consegui uma grande e definida parte 

superior do corpo com pullups: 



 

 

Pullups são ótimas porque desenvolvem vários grupos musculares: bíceps, 

antebraços, ombros, parte superior das costas e lombar. Também notei que algumas 

variações especialmente desenvolvem os peitorais, abdominais e trapézios. 

 



Estes são os principais exercícios de puxar que qualquer iniciante deveria 

incluir em seu treino:

 Hanging over a Pullup Bar 

(Hangs) 

 Negative Chinups or Pullups 

 Assisted Chinups or Pullups 

 Australian Pullups 

 Bicep Curls 

 Horizontal Pullups 

 

 Chinups 

 Regular Pullups (Pullups) 

 Commando Pullups 

 Wide Pullups 

 Close Grip Chinups 

 Close Grip Pullups 

Exercícios divididos de acordo com o grupo muscular que enfatizam 

Biceps Costas Ombros Antebraços Peito 

Bicep Curls Regular 

Pullups 

Wide 

Pullups 

Hangs Commando 

Pullups 

Chinups Wide Pullups Close Grip 

Pullups 

 

Qualquer 

variação de 

pullup 

suspenso irá 

trabalhar os 

antebraços 

Close Grip 

Chinups 

Close Grip 

Chinups 

Horizontal 

Pullups 

Regular 

Pullups 

 

 

Close Grip 

Pullups 
Horizontal 

Pullups 

 

Close Grip 

Chinups 

Commando 

Pullups 

Regular 

Pullups 

Close Grip 

Pullups 

Horizontal 

Pullups 

 

Variações de Squat e exercícios para as pernas e lombar: 

 

A beleza das variações de agachamento é que eles realmente envolvem todos os 

músculos das pernas, incluindo os pequenos e grandes ao mesmo tempo. Você não terá 

que incluir exercícios de isolamento, nem procurar quaisquer máquinas, contanto que 

incorpore o seguinte. 

Os agachamentos e alguns dos exercícios que vou te mostrar irão envolver não só 

as pernas, mas também os glúteos, lombar e eretores espinhais. Aqui estão eles: 

 Assisted Squats 

 Isometrically Wall Sit Squats 

 Lunges or Walking Lunges 

 Regular Squats (Squats) 

 Close Squats 

 Sumo Squats 

 Jump Squats 

 Burpees 

 High Jumps/Extensions 

 Box/Stairs Jumps 

 Assisted One Leg Squats 

 Sprints e Sprints em morro 

https://youtu.be/RzM9OtGTqRE
https://youtu.be/2AqH0aAiq9w
https://youtu.be/geEHpr3vKGM
https://youtu.be/e3qoxyDihuY
https://youtu.be/w_HcrZoGp4w
https://youtu.be/kA8J_cnx-xM
https://youtu.be/nz3pQ0uBFog
https://youtu.be/YJZL4kk-Kg0
https://youtu.be/78LJ-h9WF8c
https://youtu.be/1vVAVovnOXU
https://youtu.be/_uoGUUpEfAw
https://youtu.be/qdLlYd7QdJw
https://youtu.be/G0b2PdAu2ek
https://youtu.be/Glvh0ZBKd8Q
https://youtu.be/R2CXKrYfJ74
https://youtu.be/QL3k4LgRRMY
https://youtu.be/rxyF3O1qN0M
https://youtu.be/Nb_oZtiUYPc
https://youtu.be/-rgt4OOj2IQ
https://youtu.be/UTVWLftDcO8
https://youtu.be/cNre7pyBsTY
https://youtu.be/KkWQHPDjZl0
https://youtu.be/leVIWv7LdWU
https://youtu.be/USq5aj0aMA0


 Jumping Rope 

 Jumping Jacks 

 Calf Raises 

 Short Bridges and One 

Legged Short Bridges 

 Straight Bridges 

 One Leg Squats 

 Bridges 

 Running 

 

 

Exercícios divididos de acordo com o grupo muscular que enfatizam 

Panturrilhas Pernas (geral) Lombar Músculos 

da coluna 

Glúteos 

Calves Raises Todos Squats Todos 

Squats 

Bridges Bridges 

One Legged 

Calf Raises 

Sprints Sprints Straight 

Bridges 

Todos Squats 

Skipping 

Rope 

Sprints em 

morro 

Sprints em 

morro 

Sprints Short Bridges 

Jumping 

Jacks 

Burpees Short 

Bridges 

Sprints em 

morro 

One Legged 

Short Bridges 

Sprints em 

morro 

Straight 

Bridges 

Straight 

Bridges 

 

 

Burpees 

Sprints & 

Sprints em 

morro 

Sprints and 

Runs 

 

 

Bridges & 

Jumps 

Box Jumps Jumps  

Jumping 

Squats 

Jumping 

Squat 

Burpees 

High Jumps Bridges Isometrically 

Wall Sit 

Squats 

 

 

Dicas: 

1. Isometrically Wall Sit Squats são fáceis de realizar e muitos de vocês vão 

considerá-los inúteis. A sua importância é fundamental, porque eles são um tipo 

diferente de exercícios que não requerem movimento. Este é um exercício 

isométrico que desenvolve resistência estática e melhora a saúde das articulações. 

Para mobilidade e articulações saudáveis (tornozelos e joelhos, neste caso), você 

precisa fazer este exercício em particular porque ele atrai o fluido sinovial dentro 

das articulações, o que irá melhorar o seu desempenho. Costumo treinar com 

Isometric Wall Sit Squats, embora eu seja bastante avançado, e possa fazer todos 

https://youtu.be/rp9G9k9faco
https://youtu.be/FJGeM10pqc0
https://youtu.be/D-gqitkGkq0
https://youtu.be/YViYzOBjLI8
https://youtu.be/YViYzOBjLI8
https://youtu.be/nQe51yb4x0s
https://youtu.be/cdQMNgfRM-Y
https://youtu.be/3nzBsK7KQ9o


os exercícios para parte inferior do corpo. 

 

2. Panturrilhas também são construídas com variações de agachamento. Eles ativam 

as panturrilhas em um certo grau, mas você nunca deve confiar nos agachamentos 

para desenvolver panturrilhas de diamante. Incorpore alguns exercícios 

específicos como eu te mostrei se não forem devidamente desenvolvidas ainda. 

 

3. Para uma rotina de pernas eficaz, tente incorporar os exercícios mais compostos, 

porque eles contraem o músculo inteiro de uma só vez. Eles incluem burpees, 

variações de agachamento, saltos, sprints. 

 

4. As pernas representam o maior grupo muscular em todo o corpo, razão do porquê 

uma sessão de treinamento de perna adequada é uma ótima maneira de melhorar 

a vascularização. Estas sessões são ótimas para o condicionamento, mas também 

como uma estratégia de perda de peso - Eu sempre treino minhas pernas duas 

vezes por semana quando estou tentando reduzir meu percentual de gordura 

corporal. 

 

5. Uma sessão de treinamento de agachamento é anaeróbica, e é por isso que eu 

também integro alguns aeróbicos: pular corda, corrida, polichinelos. Eles 

complementam um ao outro e, finalmente, vão completa-lo como um atleta. 

 

6. As bridges são muito eficazes para o desenvolvimento de uma coluna forte, que 

irá protegê-lo de incidentes e lesões visto que muitos nervos podem ser 

encontrados nela. Também são ótimas para aumentar a mobilidade e o 

alongamento dos músculos e tendões. Eu só faço elas quando estou aquecido. Um 

bom método é começar a aquecer com short e straight bridges. É um exercício 

que vai exigir trabalho duro para ser conquistado. Treine com algumas variações 

mais fáceis e também as experimente frequentemente, porque sem uma boa 

mobilidade você nunca será capaz de alcançar uma posição de ponte.  

 

Exercícios para o Core: 

 

O abdome e a lombar fazem parte do core. Alguns dos exercícios de lombar já 

foram apresentados na categoria anterior. Os que faltam são os exercícios que enfatizam 

principalmente o abdome e os oblíquos. Estes exercícios também vão envolver a lombar 

até certo ponto, e eles completam os provenientes de agachamentos e pontes:

 Plank e Side Planks  Sit-Ups 

https://youtu.be/VU3RCE_4Dag
https://youtu.be/s548uDwiF7Y


 Mountain Climbers 

 Knees Raises: ground, bars e 

pullup bar 

 Leg Raises: ground, bars e 

pullup bar 

 Flutter Kicks 

 V Raises 

 

 

 

 

Abdome ABS (superficiais) 

Leg Raises  

Todos os exercícios Todos os tipos de Leg 

Raises 

 

Planks 

 

Os exercícios mais importantes de todos são as variações de Leg Raises e as 

planks. O Sit-up é um exercício que só atinge os músculos abdominais superficiais, e é 

por isso que você deveria incorporá-lo entre as leg raises. 

As Leg Raises são as únicas que envolvem todos os seus músculos pequenos e 

escondidos, não apenas aqueles visíveis e superficiais. A melhor maneira de melhorar a 

força do seu core para ganhar a capacidade de fazer L-holds ou mesmo levers é através 

do treino de Leg Raises. 

Há ainda mais a ganhar com estes exercícios, porque fazer Leg Raises suspenso 

numa barra também vai melhorar sua força de pegada. Se fizer pendurado numa barra, 

sua lombar também receberá trabalho, mas somente se você controlar o seu movimento 

como mostrado na demo. A lombar desempenha um papel de estabilização nestes 

exercícios. 

As pranchas são exercícios isométricos e são ótimas para melhorar a resistência 

mental, bem como a resistência muscular ao longo de todo o seu corpo. Desenvolve 

especialmente a lombar, glúteos e abdominais. Eu notei que quando faço pranchas, os 

meus ombros, pernas e panturrilhas se envolvem bastante, dependendo de quanto tempo 

eu reservo para treinar. Pranchas também são benéficas para aumentar a força estática 

do seu core. Exercícios de calistenia avançados como a back lever são bastante 

dependentes na força estática do core, e muitos atletas intermediários usam pranchas 

como uma variação para conquistar a back lever:  

https://youtu.be/egd61N-RKY0
https://youtu.be/-yD_L3qHQqQ
https://youtu.be/Vu1KRNkeUMg
https://youtu.be/3NJm3Xar1Kc
https://youtu.be/jQ1ar4ZvGHQ
https://youtu.be/m-BvIkb7_LE
https://youtu.be/Tkrt_emDi8E
https://youtu.be/0MX17Y22H4E
https://youtu.be/KwpMHDJgu88


 

 

Como selecionar os exercícios 
 

A força bruta está relacionada com músculos puros. A resistência muscular, no 

entanto, é o que lhe dará a capacidade de adaptação para resistir mais durante a 

execução. Esta habilidade é conhecida como força de resistência. Ela também está 

relacionada à quão definidos os músculos são. Concluindo, para aumentar sua força 

global (dinâmica, estática, máxima, resistência), você terá que treinar seus músculos 

corretamente. Eles reagem e crescem fortes quando você os esgota. Assim, treine para 

a falha muscular toda vez que puder! 

Para tonificar e crescer a massa muscular, você terá que alcançar maiores graus 

de repetições e séries. Em outras palavras, você terá que avançar para as últimas rotinas 

de treino neste eBook para que isso aconteça. Os músculos começam a se desenvolver 

quando ganham bastante volume, frequência e recuperação. 

A fim de desenvolver certos músculos, você tem que saber quais exercícios 

ativam estes músculos, assim você pode criar seu próprio diário de treino: 

 



 

Peito 

 

Costas 

(Superior) 

Lombar e 

músculos da 

coluna 

 

Tríceps 

Dips Quisquer tipo 

de Pullups 

Bridges de 

todo tipo 

Wall-

Assisted HS 

Pushups: 

regular, 

inclined, wide 

e declined 

Planks Wall- 

Assisted 

HSPU 

Straight-Bar 

Dips 

Dips Variações de 

Leg Raises 

Diamond 

Pushups 

Commando 

Pullups 

Wall-Assisted 

Handstand 

Pushups 

Pushups (por 

causa da 

posição de 

prancha) 

Variações de 

Dips  

 

 

Close Grip 

Chinups 

 

 

Regular 

Pushups 

Variações de 

Squat 

Skull 

Crushers 

Sprints em 

morro 

Triceps 

Extensions 

Burpees Plank to 

Pushups 

Mountain 

Climbers 

Todo tipo de 

pushups 

Horizontal 

Pullups (por 

causa do 

alinhamento 

horizontal) 

 

 

 

Ombros  Pernas ABS Antebraços 

HS Todo tipo de 

Squats 

Leg Raises 

de todo tipo 

Hangs na 

barra de 

pullup 

HSPU Sprints em 

morro 

Planks Variações de 

Hanging Leg 

Raises  

Pike Pushups Sprints Mountain 

Climbers 

Pullups de 

todo tipo 

Dips Burpees Sprints  

 

 
Wide Pullups Bridges de todo 

tipo 

Burpees 



Variações de 

Pushups  

Jumps de todo 

tipo 

Pullups 
(contração do 

abdomen quando 

puxa) 

 

Movimentos 

de Pushup  

Skull Crushers  

 

Runs 

Pushups (pela 

posição de 

prancha) 

Pullups de 

todo tipo 

Jump Rope 
(para reduzir 

percentual de 

gordura) 

 

Bíceps Panturrilhas Glúteos Trapézio 

Bicep Curls Calves Raises  Bridges HS 

Chinups One Legged 

Calf Raises  

Todos Squats HSPU 

Close Grip 

Chinups 

Skipping Rope  Short 

Bridges 

Variações de 

Pullup 

Variações de 

Pullup 

Jumping Jacks  One Legged 

Short 

Bridges 

 

Bridges 

Horizontal 

Pullups 

Sprints em 

morro 

Sprints & 

Sprints em 

morro 

Dips 

 

Australian 

Pullups 

Sprints e Runs  Jumps   

Skull 

Crushers 
Jumping Squats  Burpees 

High Jumps  Isometrically 

Wall Sit 

Squats 

Dê uma olhada mais de perto na coluna lombar e você vai entender porque é 

possível treiná-las apenas com exercícios de calistenia. A maioria desses exercícios 

contraem a lombar como consequência do seu movimento composto. Trapézios, 

panturrilhas, bíceps, antebraços, e até mesmo os ombros podem pertencer debaixo do 

telhado de: exercícios de peito, costas, tríceps e agachamento. Por exemplo, uma grande 

sessão de treino de ombro não pode ser construída sem incluir movimentos tanto de 

empurrar quanto de puxar. 

Não entre em pânico só porque eu adicionei vários exercícios, porque se você 

considerá-los sabiamente, vai notar que com apenas 5 deles pode treinar vários grupos 

ao mesmo tempo: 



Treino de 

Tríceps (que 

também envolve 

o peitoral e 

ombros) 

Treino de Costas 

(que trabalha 

biceps, ombros, 

trapézio e 

antebraços) 

Treino de Perna 

(que também 

trabalha o core) 

1. HSPU 1. Wide 

Pullups 

1. Sprints em 

morro 

2. Dips 2. Pullups 2. Squats 

3. Diamonds 3. Chinups 3. Burpees 

4. Skull 

Crushers 

4. Horizontal 

Pullups 

4. Jump 

Squats 

5. Pushups 5. Bicep 

Curls 

5. Leg Raises 

  

Não importa nem mesmo o quão ocupado você pode ser porque o exemplo que 

te dei vai exigir somente 3 treinos por semana, e não mais que uma hora por sessão de 

treinamento. Isso é um treino com o peso do corpo completo que ataca todos os grupos 

musculares. 

Quais exercícios você vai escolher depende do seu nível de condicionamento 

físico, e este assunto é o tema do capítulo seguinte: 

 

Criando seu próprio programa de treino 
 

Nos capítulos seguintes deste programa você também vai aprender sobre treinos 

que já estão projetados para atender diferentes níveis de aptidão. 

Mas alguns de vocês não serão capazes de seguir os treinos rigorosos e, portanto, 

este capítulo irá ensiná-lo a organizar seus exercícios para caber num plano de 

treinamento semanal personalizado. Acho que agora você já tem uma ideia do meu 

método de programação, mas, ainda assim, algumas explicações são necessárias. 

 

Siga uma Agenda 
 

Você deve ter um plano de ação bem definido antes de começar a treinar. Não vá 

a um parque público e comece a fazer exercícios sem saber para o que você está 

treinando; você nunca vai conseguir os resultados desejados. É como estar com os olhos 

vendados e tentar chegar ao seu destino! 



Criar suas rotinas de treino como um novato não é tão simples, nem muito 

complicado. Você deve primeiro: 

 Compreender os métodos de treino 

 Conhecer porquê você deve fazer certos exercícios 

 Estar consciente dos seus objetivos 

 Saber porquê você está treinando calistenia ao invés de outra coisa 

 Decidir quanto tempo está disposto a investir com o treino 

 Saber quanto volume (series e repetições) e quantos exercícios adicionar  

 Entender o básico de nutrição. (Read about the Basics of Nutrition) 

 Ter um diário ou agenda 

 Tente diferentes exercícios para saber o que você pode fazer ou não, mas 

também para estar ciente do seu nível de condicionamento físico atual. 

Você não pode riscar um plano de treinamento com exercícios que é 

incapaz de executar. Assim, terá que testá-los de 1 a 3 séries para ver 

quão bem você pode executá-los, e por quantas repetições limpas. 

 A importância de uma agenda é: 

 Ela realmente te ajuda a manter o seu plano. Você pode acha-la um 

obstáculo no início, mas um bom plano de treino logo se torna um hábito; 

 

 Te ajuda a medir seu progresso. Isso faz você sentir que todo o esforço 

que você está colocando vale alguma coisa; 

 

 Ela cria eficiência de tempo e lhe dá metas para atingir; 

 

 Permite que você se concentre nas partes do corpo que você deseja 

desenvolver e é personalizável de acordo com a sua composição corporal. 

 

Aqui está o que você pode escrever num diário ou agenda: 

 Os treinos semanais 

 A quantidade de series e repetições feita 

 Notas sobre qualquer dor, desconforto ou dificuldade durante algum 

movimento  

 Horas de sono, ingesta nutricional, qualquer coisa relacionada ao treino  

 Definir objetivos para a próxima semana  

 Exercícios que não pertencem mais ao seu arsenal. Em algum momento, 

você vai progredir e achar kneeling pushups um exercício inútil em 

comparação com as regular pushups. Quando esse progresso acontece, 
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você terá que substituir alguns exercícios fáceis com os mais intensos. 

Seus músculos vão constantemente necessitar serem desafiados com 

algumas variações mais difíceis a fim de crescerem. 

Métodos de treino da OSC 

 

Como você já deve ter percebido isso por agora, eu não denominei o meu site Old 

School Calisthenic porque eu gosto de como soa. Eu gosto de como o nome soa, mas a 

principal razão pela qual eu usei este nome é porque os meus métodos de treinamento 

envolvem principalmente exercícios muito básicos e antigos. 

Eu, principalmente, utilizo os exercícios mais antigos, compostos e simples já 

inventados. Eu não os trouxe a este mundo. Eles estavam disponíveis para nós muito 

antes de termos nascido neste planeta. Sou grato porque que isso aconteceu! 

Alguns dos exercícios de calistenia avançados que consegui até agora foram 

conquistados treinando somente com a calistenia básica. A consequência do meu 

método de treinamento old school me permitiu gostar de fazer alguns movimentos 

avançados, embora eu nunca tenha feito qualquer exercício específico e técnica de 

propósito. 

Agora eu só treino para me parecer melhor e para inspirar os outros. Estou mais 

preocupado com a estética do que em dominar uma human flag. A parte boa de tudo 

isso, porém, é que o treinamento da maneira que eu faço, mesmo que seja principalmente 

sobre a aparência, permite-lhe tornar-se poderoso como uma segunda recompensa. 

Enquanto eu estava treinando para transformar o meu corpo, eu também ganhei 

uma enorme quantidade de força. Até agora, o meu recorde pessoal é de uma pullup 

com cerca de 72 kg ligados ao meu corpo. Se isto não é uma grande força, então eu não 

sei mais o que significa aptidão. 

 

Princípios de treino da Old School Calisthenics: 

1. Fique com o básico. Esqueça muscle-ups, levers, flags e one-arm chin-ups, visto 

que estes exercícios pertencem apenas aos atletas mais dedicados e também são 

só alcançados ao longo de anos de trabalho consistente. 

 

2. Treine o mais frequentemente possível. Força é uma habilidade; e uma habilidade 

é mais rápida alcançada quando feita repetidamente. A estrada a partir de um 

estilo de vida sedentário para um fisicamente ativo é dura. Eu não espero que 

você faça 4 treinos por semana depois ter ficado sentado no sofá por anos. 

Comece com 2-3 treinos para as 2-3 semanas seguintes e, em seguida, basta 



adicionar mais sessões de treinamento enquanto você se acostuma mais com esta 

nova disciplina. 

 

3. Treinar sua força mais frequentemente ao longo de uma semana irá significar que 

você terá que repetir certos exercícios compostos. Se você não conseguir 

completar uma pullup ou se você está lutando com um par de repetições, então 

considere a adição de uma segunda sessão de treinamento de pullup nessa 

semana. Cada grupo muscular que precisa aumentar em força e capacidade de 

adaptação deve ser treinado pelo menos duas vezes por semana. 

 

4. O montante total de seus treinos semanais irá determinar a frequência com que 

você treina. Por isso, a frequência deve ser de 3 a 5 sessões de treinamento por 

semana. 2 dias de descanso no final da semana é mais do que suficiente para se 

recuperar. 

 

5. A melhor maneira de medir seu progresso e saber o quanto de trabalho que você 

teve é calcular o volume de seus exercícios feitos por sessão de treinamento e, 

em seguida, por semana. O número de repetições que você faz irá determinar o 

volume. As repetições são geralmente divididas em séries e você deve somá-las. 

Por exemplo, se eu fizer um treino de pullup (consistindo de 5 variações) e, em 

seguida, no final do dia eu somo as repetições, contando todas as variações. Eu 

escrevo em minha agenda o volume que fiz. Na semana seguinte, sei o quanto de 

trabalho que vou ter que colocar para progredir, porque agora eu posso comparar 

com a semana anterior, certo? Este método me ajuda a medir o progresso. Caso 

contrário, não me lembraria se estou desempenhando mais esta semana em 

comparação com as anteriores. 

 

6. É por isto que chamei um dos meus eBooks de High-Volume Calisthenics 

Workouts. (em inglês) 

 

Meus métodos de treinamento envolvem fazer o máximo de volume possível. 

Para progredir, você precisa aumentar a quantidade de volume. A única 

comparação que você vai conseguir é com você mesmo. Tente aumentar o 

número de séries e repetições, se possível, e se não, em seguida, adicione outro 

treino durante a semana para ajudar a preencher mais volume no final. 

 

 

 

http://oldschool-calisthenic.ro/calisthenics-program/
http://oldschool-calisthenic.ro/calisthenics-program/


Mais especificamente:  

 

 Treine 3 a 5 vezes por semana, dependendo da sua disponibilidade de 

tempo; 

 

 Eu recomendo que você treine pullups e pushups 2 vezes por semana. Se 

o seu tempo livre não permitir isso, então treine pelo menos uma vez por 

semana. 

 

 Treine suas pernas pelo menos uma vez por semana, mas duas vezes é 

melhor. Uma sessão pode ser de variações de agachamento, e a segunda 

sessão poderia ser de sprints e jump roping.;  

 

Se o seu tempo só permitir que você treine as pernas uma vez, então, tente 

mesclar sprints com pular corda, burpees, e variações de agachamentos. 

Outro método consiste em dividir seus exercícios: uma semana poderia 

ser de agachamentos e a seguinte de saltos e sprints. 

 

Termine este plano de 2 semanas e comece tudo de novo desde o início, 

acrescentando talvez mais algumas repetições e séries para ter certeza de 

superar o volume anterior. 

 

 Treine seu core especificamente pelo menos uma vez por semana. A 

vantagem aqui é que em quase tudo que você fizer, o seu core terá bastante 

trabalho também.  

 

7. Seu treino deve sempre começar com os exercícios mais difíceis e continuar até 

os mais leves. Por exemplo: 

 HSPU 

 Dips 

 Diamonds 

 Inclined Pushups 

 Bench Dips 

 

8. É muito difícil para um iniciante estar ciente do volume que precisa ser feito. Mas 

eu estou aqui para ajudar, lhe dando um padrão. Todo o resto será baseado em 

sua própria atitude. Você deve buscar por mais, se você quiser ganhar mais. É 

simples assim! 

 



9. Por conseguinte, tente incorporar, pelo menos, 4 variações (começando com a 

mais difícil) para o mesmo grupo muscular, como: 

 

Rotina de Pullup Rotina de 

Pushup 

Rotina de Legs Rotina de Core 

Assisted Pullups Dips Assisted Squats Leg Raises 

Negative Chinups Negative Dips Walking Lunges Knees to Chest 

Hangs Kneeling Pushups Isometrically 

Wall Sit Squats 

Straight Bridges 

Australian 

Pullups 

Incline Pushups Calf Raises Planks 

 

Pullups & 

Pushups 

Rotina de 

Pushup 

Rotina de Legs Rotina de Core 

Wide Pullups HSPU 10 mins Jog V Raises 

Chinups Straight-Bar Dips 10 Sprints x 50 

metros 

Leg Raises 

Horizontal 

Pullups 

Diamond 

Pushups 

Burpees Planks 

HSPU Skull Crushers Squats Leg Raises on 

Ground 

Dips Bench Dips Walking Lunges Sit-Ups 

Pushups Plank to Pushups Jump Rope Bridges 

Bicep Curls Straight Bridges 

 

Eu te dei estes dois exemplos diferentes. O primeiro gráfico contém rotinas mais 

fáceis e o segundo é para aqueles que são mais experientes. Você pode notar que 

o mesmo grupo muscular tem pelo menos 4 variações para trabalhar. Minha 

sugestão é ir para 5-6, se possível. Isso também depende de quantas séries e 

repetições que você vai fazer para cada exercício.  

 

10. A quantidade de séries e repetições varia muito, visto que estão relacionados com 

a quantidade de exercícios que você escolher. Com a experiência vem a 

autoconsciência e a capacidade de aproximar quantas séries e repetições você vai 

ser capaz de completar. Até então, eu diria que cada variação merece pelo menos 

4 séries. As repetições dependem muito de seu nível de aptidão. Um cara que não 

consegue fazer mais do que 2 pullups provavelmente vai tentar fazer pelo menos 

4 séries de 1-2 reps antes de tentar variações mais fáceis como: negative chinups 

e australian pullups. 



 

Outro cara que tem um nível de condicionamento físico superior irá incorporar 

algumas variações e tentar fazer quantas repetições corretas quanto possível 

para cada série. 

A coisa mais importante aqui é não fazer tantas repetições quanto possível; em 

vez disso, a coisa mais importante é fazer tantas repetições qualitativas quanto 

possível. Alinhamento corporal e execução são extremamente importantes, e eu 

quero que você execute todos os exercícios sem problemas e com a máxima 

amplitude de movimento possível. Você terá que testar-se um pouco, porque ao 

contrário da musculação, a calistenia trata de pegar a melhor variação, a fim de 

ser capaz de desempenhá-la adequadamente. 

 

11. O tempo de descanso entre as séries e exercícios depende do tipo de exercício 

que você faz. Determinadas rotinas, tais como circuitos de corpo inteiro terão de 

ser feitas com mínimo de descanso. Um treino clássico de Séries & Repetições 

[como os aqui encontrados] pode ter uma pausa determinada. 

 

Como perspectiva geral, você pode descansar algo em torno de: 

 

 60-90 secs entre séries 

 2-3 minutos entre variações de exercícios 

 2 dias por semana 

 1 semana a cada 1-2 meses de treino contínuo  

 Não mais que alguns dias durante feriados e férias 

Quando você fizer exercícios de circuito (de corpo inteiro / parte superior do 

corpo ou parte inferior do corpo), a pausa entre os exercícios é inexistente. Você 

só vai descansar depois de completar um ciclo antes de começar tudo de novo. 

Um tipo de treino em escada (10-8-6-4-2 pullups) vai exigir algum mínimo de 

descanso entre as séries, mas não mais de 60 a 90 segundos entre as repetições.  

 

Testes de Força 
 

Eu já recomendei que você teste a sua força, mas neste capítulo, vou lhe dizer 

exatamente por que e como. 

No capítulo anterior eu adicionei dois gráficos de treino para dois níveis de 

aptidão diferentes. Você não consegue saber se um treino é difícil ou fácil a menos que 

você tente e termine um deles. 



Antes de tentar um treino, você deve testar a sua força para os exercícios mais 

regulares: pullups, dips, pushups, HSPU, squats, jump rope, corridas, sprints, leg raises, 

e talvez até mesmo bridges [estas não são tão importantes quanto os anteriores].  

Tente fazer 2-3 séries de repetições máximas para cada um, descansando 4-5 

minutos entre as séries. O resultado deste teste irá determinar como o seu diário de 

treinamento será, pois você vai ter uma ideia mais clara sobre como organizar seus 

exercícios e quais escolher. 

Não pare com as variações regulares. Teste-se com as outras seguindo o mesmo 

padrão. Mas não teste tudo de uma vez, porque a sua energia irá ser drenada 

rapidamente. Tome uma semana inteira para experimentar todos eles. 

Em algum momento, você vai ter que testar alguns exercícios mais difíceis, como: 

V Raises, HSPU, Bridges, Dips, Wide Pullups, Close Grip Pullups, Sprints etc. Você 

deve testá-los se quiser saber quando é hora de progredir de um treino para outro. 

Eu também incluí sprints, jump ropes e corridas. Compre uma corda para pular 

barata e tente ver por quanto tempo você pode saltar sem interrupção. Se você for capaz 

de saltar continuamente durante pelo menos 30 segundos, isso significa que você já pode 

treinar com isso. A melhor maneira de melhorar o seu tempo de salto é com a prática 

mais frequente, pois pular corda também é uma habilidade que deve ser trabalhada com 

paciência e trabalho duro. Qualquer coisa entre 30 segundos e 2 minutos é um tempo 

que lhe permite treinar adequadamente.  

   Eu costumo fazer sprints em morro e sprints. As distâncias são: 50, 100, 200 e 

400 metros. Eu não espero que você faça de cara 5 sprints de 400 metros, visto que este 

é um grande desafio, mesmo para mim. Mas qualquer corrida que vá de 50 a 100 metros 

vai fazer o trabalho. Você pode escolher correr contra um morro e com distâncias de 30 

metros. O que está ótimo também, porque você sempre pode brincar com as pausas e 

distâncias tornando uma série mais intensa ou mais fácil. 

Portanto, se você for incorporar Sprints em seu diário de treino, é um grande 

bônus a partir do qual você irá se beneficiar mais tarde. Uma sessão de sprint de 40 a 

100 metros, de 4 a 10 vezes irá melhorar o seu desempenho e a sua estética 

consideravelmente ao longo do tempo. Além disso, sprints não serão os únicos 

exercícios em seu arsenal. 

Eu só quero que você dê uma olhada nos velocistas profissionais e observe como 

suas pernas são desenvolvidas. 

Para mim, vai ainda mais longe pois eu sempre tento ser criativo: 



 

Para correr com uma resistência como esta exige um alto nível de atletismo. 

Poderia ser perigoso para seus joelhos e tornozelos. Mas, pode ser alcançado utilizando 

a calistenia e correndo com consistência, uma ou duas vezes por semana.  



 

Basta observar como os meus músculos estão contraídos durante este movimento; 

mesmo quando mudo de lado, eu ainda tenho muita resistência para segurar com meu 

amigo realmente puxando como um touro: 



 

A corrida tem seu lugar especial nesta equação. Você não pode fazer sprints se 

for incapaz de correr adequadamente. Assim, você pode precisar considerar algumas 

corridas de longa distância ao longo dos fins de semana. 

Correr é uma maneira perfeita para melhorar a resistência e capacidade atlética, 

e construir articulações saudáveis. Ela lhe dará o condicionamento básico que lhe 

permitirá sustentar adequadamente uma sessão de sprint sem perigo de se machucar. Ela 

realmente vai melhorar a sua capacidade pulmonar para respirar melhor. Corra num 

ritmo baixo e baixa intensidade para que você possa aumentar o seu tempo de corrida 

consideravelmente. Então, se você se tornar mais avançado, você pode começar a 

misturar intensidades e velocidade. 

Sprints por outro lado, são exercícios de intensidade extremamente alta. Eles 

aumentam a resistência muscular, mas também te ajudam a reduzir o percentual de 

gordura corporal. Além disso, uma das principais vantagens que os sprints trazem é que 

eles realmente te ajudam a construir pernas muito fortes e musculosas. 



Esses tipos de treinos vão fazer você dar uma pausa nos agachamentos. Eu 

costumava mudar frequentemente para me certificar de que não me cansasse de fazer 

sempre a mesma rotina.  

Então, você se testou e agora sabe: 

1. Quais exercícios consegue fazer 

2. Por quanto tempo e distância consegue corer sem parar 

3. Quais distâncias consegue dar sprints e por quantas vezes 

4. Se consegue pular corda e por quanto tempo sem interrupção 

5. Quantos treinos pode fazer por semana, e por quanto tempo pode manter 

um treino 

Isso te permite agora formular um registro do treinamento exato. Não pense que 

este plano de treino vai ser o único que você vai seguir nos próximos meses. Não será 

perfeito, mas ele vai fazer você começar de algum lugar. 

Quando você terminar a sua primeira semana de treinamento, defina novas metas 

e talvez mude completamente a estrutura de seus exercícios. Talvez você vai precisar 

ficar melhor nas pullups e sprints, ou talvez você é seja bom com eles e só quer construir 

peitorais bonitos. Esses tipos de objetivos vão determinar como seu plano de treino vai 

se parecer no futuro. Então, você vai escolher os exercícios com base no que eu disse 

acima. 

Mudar é bom, e alterar o seu plano frequentemente vai certamente trazer mais 

benefícios. No entanto, a coisa mais importante é ficar com o básico e realmente treinar 

duro com ele. Esta é a melhor maneira de alcançar seus objetivos. Mas se algo funciona 

bem, então não mude! Faça pequenas melhorias aqui e ali, como substituir um exercício 

ou com a adição de mais algumas séries.  

 

Minhas melhores dicas para o sucesso! 
 

Como eu não te conheço pessoalmente, não posso saber com certeza se as 

seguintes rotinas vão se encaixar perfeitamente com seus objetivos, mas você pode usá-

las como um exemplo, tendo em mente suas próprias particularidades. No entanto, as 

minhas dicas vão te ajudar independentemente de quem você é: 

1. Pratique com frequência! 3 vezes por semana e meia hora por sessão pode não 

ser suficiente para construir um grande físico. 

 

2. Aceite a dor muscular. A fadiga muscular é boa se você quiser construir um corpo 

estético. Treine até a falha, até que seja impossível fazer mais repetições*. 



*NT: Repetições feitas com qualidade, não de qualquer forma apenas para atingir 

um determinado número ou para atingir a falha total. 

 

3. Siga uma dieta saudável, equilibrada e sustentável. 

 

4. Não fique frustrado. Seu corpo não é uma máquina. Leva tempo para se adaptar. 

 

5. Se empurre para mais! Lentamente aumente o volume e melhore sua forma. É a 

única maneira de progredir. Quanto maior o seu nível de condicionamento físico, 

melhor você será capaz de treinar. Isso vai influenciar diretamente no crescimento 

muscular. 

 

6. Não adicione muitos exercícios! Geralmente, você não precisa mais que 4 a 5 

variações para uma boa sessão de treino. E não acredite em mitos como 

overtraining. É possível exagerar às vezes, como muitas vezes eu fiz. Mas tente 

dormir bem e comer melhor para que você possa esmagar seus treinos. 

 

7. Não seja preguiçoso e evite dar desculpas! Empurre-se cada vez e faça a diferença 

entre preguiça e incapacidade para treinar. 

 

8. Você não precisa treinar cada grupo muscular separadamente e em todos os 

ângulos, como já mostrei a você. Os exercícios compostos trabalham todos os 

músculos do seu corpo. 

 

9. Não pense que uma rotina específica é melhor para a construção muscular do que 

a outra. Qualquer rotina que coloca seus músculos sobre o stress por tempo 

suficiente é, por definição, boa para o crescimento muscular (reações que são 

conhecidas pelo nome hipertrofia). 

 

10. A maioria dos exercícios compostos são classificados como exercícios de força, 

apesar de alguns deles parecerem demasiado fáceis em primeira mão. Não se 

apresse em julgá-los tão rápido, porque um exercício fácil pode se tornar bem 

difícil se você souber como. 

 

Na calistenia, para provocar a hipertrofia, você pode aumentar o volume (este 

método adiciona mais tempo sob pressão), ou você pode aumentar a intensidade 

de um exercício (como a substituição de regular pushups com one-arm pushups). 

Outra maneira é a realização de qualquer exercício com uma velocidade mais 

lenta [isto é um outro método para aumentar o tempo sob pressão]. Fazendo uma 

única flexão em 5 segundos é o mesmo que fazer 3 flexões em 5 segundos. É o 



mesmo tempo sob pressão. Este é o indicador para você, porque os músculos não 

reconhecem números. 

 

Eu costumo treinar em velocidade regular, e este método me deixou com um 

volume maior no final do que teria se eu tivesse diminuído a velocidade. 

 

De qualquer maneira, você ainda vai ter que trabalhar até a falha, que, no final, 

você vai ver os mesmos resultados, independentemente do método escolhido. 

 

Consistência e disciplina ao longo do tempo serão pagos. Não importa o que você 

fizer, você terá que destruir-se fisicamente no final do seu treino, se resultado 

estético é o que você procura. 

 

11.  Se você não se decidir sobre as repetições que você deve fazer por série, então, 

basta simplesmente fazer repetições perto de seu máximo, cada série. Deixe um 

pouco de gasolina no fundo de seu tanque para as próximas séries, mas calcule 

com precisão, porque no final da sessão de treino, você terá que sentir um bom 

pump ou mesmo dor. Estes são os sinais de que você treinou pesado. 

 

12. As mãos são uma das maiores medições de trabalho duro. A presença de calos 

nas palmas das mãos é o resultado de trabalho duro. Veja os meus: 

 



13. Até agora, eu apresentei principalmente as partes pragmáticas da calistenia. Mas 

tudo está fadado ao fracasso sem a mentalidade adequada e determinação. Mesmo 

se as coisas parecem boas no papel e seu plano parece perfeito, você ainda terá 

que lidar com uma série de fatores influentes que possam causar-lhe desistência: 

a frustração, a paciência, o medo de não obter resultados, confusão, clima, 

ambiente, ambição, preguiça etc. Estes são todos os fatores que podem te 

influenciar bastante, como fizeram comigo. 

 

Você deve sempre lembrar porque está fazendo o que está fazendo. Aceite a dor 

e seja tolerante, porque você deve superar todos os obstáculos que virão pela 

frente. Emule o sucesso de um atleta de elite, porque um cara desse nível é mais 

provável possuir uma grande mentalidade e atitude - em outras palavras, ele vai 

sempre estar no controle sobre sua vida. Gradualmente mude a maneira de pensar 

se a sua mente joga contra a sua vontade e comece a implementar hábitos 

saudáveis em seu estilo de vida. Você pode ler mais sobre esse assunto neste 

artigo: Como se tornar um atleta de calistenia de sucesso!  

 

Antes e após cada treino! 
 

Todo mundo precisa de um aquecimento adequado antes de qualquer prática ou 

treino. Ela aumenta a circulação sanguínea e deixa seus músculos e articulações prontos 

para funcionar corretamente. 

Fique seguro! As lesões podem ser facilmente evitadas. Um aquecimento 

adequado é extremamente importante, especialmente durante a estação fria se você está 

treinando ao ar livre. 

Um dos meus métodos para obter um rápido impulso é pular corda. Jumping 

Jacks e Burpees também são uma ótima escolha.  

Sem mais explicações, você pode seguir o meu exemplo de aquecimento do 

YouTube: Como se aquecer antes de cada treino! 

Dicas para antes de iniciar um treino: 

 Evite se alongar no início da sessão de treino. O alongamento é melhor 

feito no final, quando os músculos estão aquecidos; 

 Não coma carboidrato complexo 1 a 2 horas antes do treino. Leia mais 

sobre este tópico aqui: Sobre Carboidratos! (Em inglês) 

 Beba água e eletrólitos para aumentar o desempenho; 

 Eletrólitos também são ótimos para beber durante uma sessão de 

treinamento; 

https://steemit.com/oldschool/@osc-brasil/como-se-tornar-um-atleta-de-calistenia-imparavel
https://youtu.be/uQWExPsofMw
http://oldschool-calisthenic.ro/glycemic-index-carbohydrates/


 Não pratique exercícios de habilidade (free handstand ou free handstand 

walks) com os músculos bombeados. O risco de deslocar seus ombros 

aumenta (eu sei por experiência) 

 Após o treino, você pode lanchar umas frutas para recuperar seus níveis 

eletrolíticos. Você não necessariamente precisa comer proteínas logo 

após um treino. 

 

 

Treinos de Pullup 
 

1. A seguinte rotina é para os iniciantes que não conseguem fazer nenhuma 

pullup: 

Exercício Séries 
[min – max] 

Reps 
[min – max] 

Pausa 
[entre 
séries] 

Pausa 
[entre 

exercícios] 

Frequência 

Negative Chinups 4 – 5 Max.  
 

60 – 90 

segs 

 
 

2 – 3 

mins 

 
 

2 -3 vezes por 

semana 

Assisted Chinups 4 – 5 2 – 4 

Australian 

Pullups 

4 – 5 6 – 12 

Hangs 4 15 – 30 

segs 

Bicep Curls 4 – 5 8 – 15 

 

 Particularmente siga este treino até que você possa fazer pelo menos 2 a 3 

pullups numa série e sustente essas repetições por pelo menos 2 séries; 

 Tente adicionar mais 1 ou 2 séries para as Assisted Chinups ou mesmo 

considere fazer Assisted Pullups, logo que a sua força aumentar um pouco; 

 Você também pode aumentar o volume das Australians e dos Bicep Curls. 

Outro método consiste em torná-los um pouco mais intensos, alterando 

ligeiramente o ângulo do seu corpo. Dos Australians vá para a Horizontal 

Pullups; 

 Todas essas dicas e mudanças irão ajudá-lo a progredir mais rapidamente. 

Não se esqueça de experimentar este treino pelo menos 2 vezes por semana. 

Eu já lhe disse que a força é uma habilidade, por isso tem que ser praticada 

com mais frequência. 

 



2. Após ter alcançado suas primeiras 3 pullups, então foque nesta: 

Exercício Séries 
[min – max] 

Reps 
[min – max] 

Pausa 
[entre 

séries] 

Pausa 
[entre 

exercícios] 

Frequência 

Chinups  

4 - 5 

 

 

Max. 

 

 
 

 

60 – 90 

segs 

 
 

 

2 – 3 

mins 

 
 

 

2 vezes por 

semana 

Negative Chinups 

Assisted Pullups 

Australian 

Pullups 

4 6 - 12 

Hangs 4 – 5 15 – 30 

segs 

Bicep Curls  8 - 15 

 

 Faça suas repetições máximas corretas nos 3 primeiros exercícios. Será 

mais fácil de notar progressos se você aumentar as repetições máximas para 

o primeiro.  

 

No entanto, neste nível, eu acho que suas repetições máximas para chinups 

seriam até 2-3. Também está ok se suas repetições caírem nas seguintes 

variações. Basta dar o seu esforço máximo no primeiro, porque eles não 

necessitam de assistência externa; ele cai inteiramente da sua pura força-

bruta; 

 

 Tal como com o treino anterior, a fim de avançar você vai ter que mudar 

um pouco algumas séries e repetições, aqui e ali.  

 

Por exemplo, se os antebraços entram em colapso muito rápido, então tente 

adicionar mais tempo sob pressão nas hangs. Vá para 45 segundos ou até 

mesmo um minuto inteiro. Este exercício é para tornar a sua pegada mais 

poderosa através do reforço dos tendões e antebraços; 

 

 Fique com essa rotina de pullup até que você possa completar pelo menos 

4 a 6 chinups limpas, sem cair da barra.  

 

3. Esta rotina é aquela que vai exigir muito mais tempo para ser dominada do 

que as anteriores, pois agora você vai ter que lidar com ambas chinups e 

pullups: 

 

 



Exercício Séries 
[min – max] 

Reps 
[min – max] 

Pausa 
[entre 

séries] 

Pausa 
[entre 

exercícios] 

Frequência 

Pullups  

 

4 - 5 

 

 

Max. 

 

 

60 – 90 

segs 

 

 

2 – 3 

mins 

 

 

2 vezes por 

semana 

Chinups 

Australian 

Pullups 

Bicep Curls 

 

 Não vai ser fácil para você, se você começou a partir do 0. Mas esta rotina 

é realmente aquela que não só irá aumentar a sua força básica de puxada, 

também vai tonificar seus bíceps, antebraços, e um pouco das costas. 

 

 Fique com ela até que você possa completar pelo menos 6 a 7 pullups 

limpas antes de tentar um treino mais intenso. 

 

 Teoricamente, as pullups são consideradas um pouco mais difíceis do que 

chinups. Por esta razão, eu comecei com as pullups, que é o seu foco de 

força no momento.  

 

 Eu vi que algumas pessoas acham as chinups mais difíceis. Se essa é a sua 

situação também, então, basta substituir a ordem - de chinups para pullups 

e vice-versa. 

  

Progressão: 

As primeiras 3 - 4 tabelas de treinos (não apenas as pullups, o resto também) são 

fáceis se você tiver alguma experiência com calistenia ou mesmo outras modalidades 

como CrossFit ou musculação. No entanto, alguns de vocês podem acha-las intensas e 

úteis. 

Treine até que você ache fácil o suficiente para seguir em frente com os treinos 

mais intensos. Pode levar várias semanas ou até 2 meses para adaptar-se a um treino, 

então embarque nessa viagem! 

Faça tudo como está escrito e assim que você começar a ficar mais experiente, 

ouça o seu corpo. Ele vai dizer se você precisa mudar alguma coisa ou não. Porém, você 

não terá que seguir necessariamente os exercícios dados. Siga as informações do 



capítulo anterior e crie o seu próprio plano de treino se você sentir que o meu não está 

inteiramente de acordo com suas particularidades.  

Consulte os exercícios que eu te dei na primeira parte deste programa e use-os 

para criar um plano de treino que se adapta às suas metas. 

Para avançar, você vai ter que construir a sua força e resistência ainda mais. Esta 

é uma das razões pelas quais eu recomendo que você treine o mesmo grupo muscular, 

pelo menos, duas vezes por semana. Este método irá aumentar a adaptabilidade e 

melhorar o desempenho no final. 

Para construir a força e resistência necessária significa que você precisa se 

concentrar não apenas nos treinos clássicos de séries e repetições, mas também nos 

circuitos, circuitos de corpo inteiro e até mesmo nas ladders (escadas). Vou lhe dar 

alguns exemplos concretos de como você pode organizá-los corretamente, mas depois 

que eu passar pelos treinos de pushup, pernas e core. Estes exercícios envolvem todos 

os tipos de movimentos e, portanto, primeiro você precisa saber sobre os mais básicos. 

Para progredir, muitas vezes significa estabelecer novos objetivos, metas 

realistas. Não defina metas irrealistas, como prazos em que você tem que alcançar um 

novo exercício mais avançado ou para construir vários kgs de massa magra. É bom 

desejar coisas, mas elas só acontecerão com aqueles verdadeiramente dedicados e quase 

nunca dentro do prazo que você dá a si mesmo. Dê-se tempo e seja paciente. Eu passei 

por esta situação, e acredite ou não, eu não obtive resultados tão rápido quanto eu queria. 

Seu corpo tem seu próprio relógio natural. O atleta dedicado adere ao seu regime 

de treinamento, independentemente dos resultados. Ele é paciente e mentalmente 

preparado para trabalhar durante anos para atingir objetivos. 

Embora eu possa fazer alguns exercícios de calistenia avançados, eu nunca treinei 

especificamente para eles. Tudo o que eu consegui até agora é devido aos treinos 

BeastMode que eu fiz até agora. Eles virão naturalmente para você se você permanecer 

humilde e treinar pesado com o básico. 

A última coisa sem a qual você não pode nunca realizar qualquer coisa no fitness 

é a nutrição e recuperação. Tome dois dias por semana de descanso, ou simplesmente 

se concentre em outras atividades que fazem você feliz. Durma bem e deixe seu corpo 

fazer o resto. Contanto que você fizer essas coisas, o resto é apenas sobre a quantidade 

e a qualidade da comida. 

Para se ter uma ideia mais clara sobre o que significa comer de forma saudável 

para sustentar essa atividade física, você pode ler alguns dos meus artigos. Por exemplo, 

você pode ler este: Tudo sobre o café da manhã! (Em inglês) 

http://oldschool-calisthenic.ro/breakfast/


4. Incorpore o seguinte treino quando você puder sustentar várias séries de 

pelo menos 4 - 5 pullups: 

Exercício Séries 
[min – max] 

Reps 
[min – max] 

Pausa 
[entre 

séries] 

Pausa 
[entre 

exercícios] 

Frequência 

Pullups  

4 

4 - 6  
 

60 – 90 

segs 

 
 

2 – 3 

mins 

 
 

1-2 vezes por 

semana 

Chinups 4 - 6 

Horizontal 

Pullups 

6 - 10 

Bicep Curls 4 - 5 10 - 15 

Hangs 3 - 4 30 - 45 

segs 

 

 Outro método é fazer repetições máximas para cada exercício. Você pode 

fazer 5 a 7 repetições para pullups e, então, baixar para 3 a 4 nas chinups. 

Este método é muito eficaz, desde que você as execute com uma forma 

limpa. 

 

 A velocidade deve ser bem baixa. Não caia como a gravidade quer que 

você faça, durante a fase negativa. Controle o movimento em todos os 

momentos para que você possa aumentar o tempo sob pressão. Isto é 

importante porque um maior tempo sob pressão vai deixar seus músculos 

mais bombeados. 

 

 Essa rotina está relacionada com a anterior. O nível de aptidão entre elas 

deve ser quase a mesma; apenas requer um pouco mais de resistência 

muscular nesta. Mas isso não significa necessariamente que a sua força 

máxima aumentará consideravelmente. Teste-se novamente e veja se suas 

pullups aumentaram.  

 

 Para progredir com esta rotina não significa que você terá que aumentar o 

seu número de pullups quando você testar a sua força novamente. Não é 

tão importante fazer 10 repetições limpas como é de se adaptar ao treino.  

 

Repita até que você possa sustentar o mesmo número de repetições para 

cada série e exercício. Se você aumentar este volume, eu chamo isso de 

progresso. Eu já te disse que uma das coisas mais importantes para o 

progresso é a adição de mais volume e não necessariamente aumentar a sua 

força máxima numa única série ou duas. 



 

Quando isto acontecer, então tente meu seguinte desafio de treino: 

 

5. Este treino começa com um novo exercício: 

Exercício Séries 
[min – max] 

Reps 
[min – max] 

Pausa 
[entre 
séries] 

Pausa 
[entre 

exercícios] 

Frequência 

Wide Pullups  

 

4 

 

 

Max. 

 

 
 

90 segs 

 
 

2 – 3 

mins 

 
 

1 - 2 vezes 

por semana 

Commando 

Pullups 

Chinups 

Horizontal 

Pullups 

 

 Wide pullups vão parecer muito mais intensas do que as regulares. Comece 

com as repetições que você pode aguentar, mesmo que não mais que 2-3 

no início. Todo mundo precisa começar em algum lugar, então não se 

apresse com elas, nem fique frustrado. 

 

 Commando pullups pode ser substituída por qualquer tipo de variação que 

você preferir. Que seja Close Grip Chinups ou Close Grip Pullups, não 

importa, desde que você consiga pelo menos 3 a 4 repetições. 

 

 Comece a sua rotina com Wide Pullups e fique com este exercício até que 

você possa fazer pelo menos 5 repetições para cada série e exercício.  

 

 Vou dar-lhe alguns exemplos mais similares, e a partir daí você vai ter que 

personalizá-los de acordo com o que achar necessário: 

 

Exercício Séries 
[min – max] 

Reps 
[min – max] 

Pausa 
[entre 
séries] 

Pausa 
[entre 

exercícios] 

Frequência 

Wide Pullups  

 

4 

 

 

Max. 

 

 
 

90 segs 

 
 

2 – 3 

mins 

 
 

1 - 2 vezes 

por semana 

Close Grip 

Chinups 

Pullups 

Australian 

Pullups 

 



Exercício Séries 
[min – max] 

Reps 
[min – max] 

Pausa 
[entre 

séries] 

Pausa 
[entre 

exercícios] 

Frequência 

Wide Pullups  

 

4 

 

 

Max. 

 

 
 

90 segs 

 
 

2 – 3 

mins 

 
 

1 - 2 vezes 

por semana 

Close Grip 

Pullups 

Horizontal 

Chinups 

Bicep Curls 

 

 Dentro de um ano ou mais você será capaz de fazer este treino aqui: 

Exercício Séries 
[min – max] 

Reps 
[min – max] 

Pausa 
[entre 

séries] 

Pausa 
[entre 

exercícios] 

Frequência 

Wide Pullups  

 

 

4 

6 - 7  
 

1 - 2 

mins 

 
 

2 - 3 

mins 

 
 

2 -3 vezes por 

semana 

Close Grip 

Chinups 

6 – 8 

Pullups 5 – 7 

Close Grip 

Pullups 

5 

Horizontal 

Pullups 

6 - 10  

 

 Você notou como o volume está aumentando a cada treino? Com o tempo 

que você for capaz de fazer 60 a 100 pullups por treino com regularidade, 

duas semanas consecutivas, a sua estética e nível de condicionamento 

físico serão muito melhores. 

Treinos de Pushup 
 

As rotinas serão gradualmente aumentadas em dificuldade, começando com um 

treino que vai ensiná-lo a obter suas primeiras 2 a 3 flexões limpas e até treinos que irão 

incorporar exercícios intensos como Wall-assisted handstand pushups, Diamond dips 

ou skull-crushers. 

As primeiras tabelas irão ajudá-lo a construir uma força básica para flexões em 

sua maioria. Depois de ganhar esta fundação, você vai passar para rotinas que incluem 

dips e straight-bar dips, bem como pushups. 

Depois, seu foco e esforço serão centrados nos mais intensos: handstand pushups 

against a wall. Quando você alcançar a capacidade de treinar com dips e pushups de 



forma sustentável por tempo suficiente, você também vai elaborar esta nova ferramenta 

poderosa chamada handstand pushup. 

Como você pode ver, eu projetei este programa progressivamente. Este método é 

conhecido como Progressive Calisthenics, e é um dos melhores métodos para aumentar 

o nível de condicionamento físico, especialmente para iniciantes e intermediários como 

você. 

1. Consiga seus primeiros 2 pushups com este treino: 

Exercício Séries 
[min – max] 

Reps 
[min – max] 

Pausa 
[entre 

séries] 

Pausa 
[entre 

exercícios] 

Frequência 

Kneeling Pushups 5  

Max. 

 

60 – 90 

segs 

 

2 – 3 

mins 

 

2 -3 vezes por 

semana 
Incline Pushups 5 

Wall Pushups 5 – 7 

 

 O ângulo em que você faz Incline Pushups pode variar muito como você 

já viu na minha demonstração do YouTube. Escolha uma inclinação que 

seja difícil o suficiente para desafiar a si mesmo por 5 séries e pelo menos 

10 repetições. 

 

 A Wall Pushup é talvez um dos exercícios mais fáceis com o peso do corpo 

de todos. Seu objetivo aqui é como um finalizador, porque como um novato 

total sua energia muscular irá drenar muito rapidamente com os dois 

primeiros. Assim, você vai precisar adicionar esta última variação, o que 

ajudará a esgotar seus músculos no fim para aumentar a adaptabilidade. Se 

você ficar com dor muscular com este treino, isso significa que você está 

fazendo algo da maneira certa. 

 

 Eu sei como este treino pode parecer à primeira vista, mas acredite, eu 

conheci caras que não conseguiam fazer uma única pushup. Eles 

imediatamente colapsavam. Então, se você é um desses você só tem que 

começar em algum lugar, e para você, a calistenia progressiva é a resposta. 

 

 Para progredir mais rápido, você deve repetir o treino pelo menos 2 vezes 

por semana. Aumente o volume para os dois primeiros exercícios e suas 

Wall Pushups apenas para queimar mais seus peitorais. 

 

2. Depois de ser capaz de fazer pelo menos 4 séries de 3 pushups limpas, você 

pode tentar este: 



Exercício Séries 
[min – max] 

Reps 
[min – max] 

Pausa 
[entre 

séries] 

Pausa 
[entre 

exercícios] 

Frequência 

Pushups [regular] 5 - 6  

Max. 

 

60 – 90 

secs 

 

2 – 3 

mins 

 

2 -3 times a 

week 
Incline Pushups 5 - 6 

Kneeling Pushups 5 

 

 Eu acredito que suas séries vão até 3 repetições para pushups, e para 

outros será maior. 

 

 Treine com este até que suas flexões aumentem para cerca de 10 

repetições por 2 séries. Então treine com o seguinte… 

 

3. Conquiste estas 10 repetições e comece este: 

Exercício Séries 
[min – max] 

Reps 
[min – max] 

Pausa 
[entre 

séries] 

Pausa 
[entre 

exercícios] 

Frequência 

Pushups [regular] 5 - 6  

Max. 

 

60 – 90 

segs 

 

 

2 – 3 

mins 

 

 

2 -3 vezes por 

semana 

Incline Pushups 5 - 6 

Kneeling Pushups 5 

HS 4 - 5  20 - 40 

segs 

1 

minuto 

 

4. Quando o treino anterior tornar-se fácil, teste-se novamente e se você 

puder fazer 2 séries de mais de 12 pushups, vá para essa rotina: 

 

Exercício Séries 
[min – max] 

Reps 
[min – max] 

Pausa 
[entre 

séries] 

Pausa 
[entre 

exercícios] 

Frequência 

Decline Pushups  

 

4 

8 -12  
 

60 – 90 

segs 

 
 

2 – 3 

mins 

 
 

1-2 vezes por 

semana 

Pushups 

Wide Pushups Max. 

Plank to Pushups 

HS 40 segs - 1 

min 

 

 Os dois novos exercícios (decline e wide pushups) vão completar um 

grande treino de peito.  

 



5. Acostume-se com eles e alcance cerca de 12-15 repetições para cada um 

dos exercícios. 

Exercício Séries 
[min – max] 

Reps 
[min – max] 

Pausa 
[entre 

séries] 

Pausa 
[entre 

exercícios] 

Frequência 

Decline Pushups  

5 

 

12 - 15 

 
 

60 – 90 

segs 

 
 

2 – 3 

mins 

 
 

1-2 vezes por 

semana 

Pushups 

Wide Pushups 

Plank to Pushups 4 Max. 

HS 4 1 min 

 

Exercício Séries 
[min – max] 

Reps 
[min – max] 

Pausa 
[entre 

séries] 

Pausa 
[entre 

exercícios] 

Frequência 

Diamond Pushups 4 8 -10  
 

60 – 90 

segs 

 
 

2 – 3 

mins 

 
 

1 -2 vezes por 

semana 

Triceps 

Extensions 

3  

Max. 

Bench Dips 5 

Plank to Pushup 4 

HS 4 1 min 

 

 

Exercício Séries 
[min – max] 

Reps 
[min – max] 

Pausa 
[entre 

séries] 

Pausa 
[entre 

exercícios] 

Frequência 

Diamond Pushups 4 10 - 12  
 

60 – 90 

segs 

 
 

2 – 3 

mins 

 
 

1 -2 vezes por 

semana 

Triceps 

Extensions 

4  

 

Max. Decline Pushups 4 

Bench Dips 5  

Incline Pushups 5 

 

 Tente todos esses treinos ao longo de 2 semanas e veja como você pode 

misturá-los e combiná-los para que possa obter uma rotina mais 

personalizada.  

 

6. Dips vem debaixo do telhado de pushups e elas são consideradas muito 

mais difíceis de dominar do que regular pushups ou mesmo Diamond 

pushups. As únicas pushups que são mais difíceis do que as Dips são Wall-

Assisted Handstand Pushups e, eventualmente, One-Arm Pushups - o 



último não pertence ao Programa Iniciante. 

 

Eu vou primeiro introduzir 3 tabelas que vão ajudar aqueles que não 

conseguem nenhuma Dip, mas que conseguem fazer várias pushups. Se 

você alcançou os últimos níveis de pushups, então você pode pular os 

primeiros treinos de Dips e ir direto para aqueles que também incluem 

pushups. 

Exercício Séries 
[min – max] 

Reps 
[min – max] 

Pausa 
[entre 

séries] 

Pausa 
[entre 

exercícios] 

Frequência 

Negative Dips 5 - 6 Max. 60 segs 2 mins 3 - 4 vezes 

por semana Bench Dips 5 - 6 

 

 Estes dois exercícios podem ser incluídos no início do seu treino e, depois 

disso, você pode simplesmente continuar com as variações de pushups.  

 

 Adicione Diamonds, wide pushups e mais algum se quiser. Suas 

repetições podem cair drasticamente após as dips, ou talvez não, uma vez 

que o que importa é esgotar seus músculos. 

 

Exercício Séries 
[min – max] 

Reps 
[min – max] 

Pausa 
[between 

sets] 

Pausa 
[between 
exercises] 

Frequência 

Dips 5 - 6  

Max. 

 

60 segs 
 

2 mins 
2 - 3 vezes 

por semana Negative Dips 4 

Bench Dips 4 

 

Exercício Séries 
[min – max] 

Reps 
[min – max] 

Pausa 
[entre 
séries] 

Pausa 
[entre 

exercícios] 

Frequência 

Dips 5 - 6  

Max. 

 

60 segs 
 

2 mins 
2 - 3 vezes 

por semana Bench Dips 4 

HS 4 – 5 

 

 Escolha qualquer uma destas 3 tabelas e incorpore-a no início de uma 

sessão de pushup. Continue a rotina escolhida com Diamonds, decline, 

incline etc. 

 



7. Você deve alcançar 2 séries de 10 a 12 dips para ser capaz de progredir 

para os seguintes exercícios. 

Exercício Séries 
[min – max] 

Reps 
[min – max] 

Pausa 
[between 

sets] 

Pausa 
[between 

exercises] 

Frequência 

Dips 3 – 4  

Max. 

 

60 - 90 

segs 

 

2 – 3 

mins 

 

2 vezes por 

semana 
Straight-Bar Dips 3 – 4 

Bench Dips 4 

HS 3 - 4 

 

8. Neste ponto, só vou dar-lhe uma única amostra, e a partir daqui você terá 

uma ideia de como você deve organizar os exercícios. 

Exercício Séries 
[min – max] 

Reps 
[min – max] 

Pausa 
[entre 

séries] 

Pausa 
[entre 

exercícios] 

Frequência 

Dips 4  

 

Max. 

 

 

60 segs 

 

 

2 mins 

 

 

2 vezes por 

semana 

Skull Crushers 3 – 4 

Diamonds  

4 Pushups 

Triceps 

Extensions 

 

Exercício Séries 
[min – max] 

Reps 
[min – max] 

Pausa 
[entre 
séries] 

Pausa 
[entre 

exercícios] 

Frequência 

HSPU 3 - 4  

Max. 

 

60 segs 
 

2 mins 
 

2 vezes por 

semana 
Dips  

4 Diamonds 

Pushups 

 Alcançar a amplitude de movimento completa para HSPU vai ser muito 

difícil. É por isso que você deve tomar este exercício com maiores 

precauções. Se você não conseguir completar uma repetição completa, faça 

metade da amplitude até que você consiga ir mais fundo e fazer uma 

amplitude completa. Assista a Demo! 

Treinos de Core 
Estes treinos específicos irão principalmente envolver o core (lombar e abs), mas 

você deve saber que poucos exercícios compostos do core afetam os músculos locais. 

https://youtu.be/bdbvjEEfnUA


Eles costumam colocar muita pressão sobre os glúteos, músculos da coluna vertebral e 

pernas. 

Estes treinos podem ser facilmente incluídos entre qualquer sessão de parte 

inferior do corpo ou parte superior. Você pode pegar alguns exercícios se decidir fazer 

alguns circuitos, ou pode seguir o padrão. 

Um de seus principais focos aqui é ser capaz de manter um L-Sit e fazer pelo 

menos 2 séries de 10 a 15 Leg Raises, pendurado na barra e usando uma forma perfeita 

como na minha demonstração. 

Estes dois exercícios são ambos indicadores de boa força do core. Todas as 

variações que vêm das Regular Leg Raises são destinadas a fortalecer os músculos 

abdominais e lombares. No momento em que você melhorar o seu core, os abdominais 

podem também estarem mais visíveis se o seu percentual de gordura corporal for baixo.  

1. Tente estes: 

Exercício Séries 
[min – max] 

Reps 
[min – max] 

Pausa 
[entre 

séries] 

Pausa 
[entre 

exercícios] 

Frequência 

Knee Raises 

[Parallel Bars] 

 

 

4 - 5 

 

 

Max. 

 
 

30 – 45 

segs 

 
 

1 min 

 
 

1-2 vezes por 

semana 
Leg Raises 

[Ground] 

Sit-Ups 

Plank 4 30 segs  

Side Planks 

 

 

Exercício Séries 
[min – max] 

Reps 
[min – max] 

Pausa 
[entre 

séries] 

Pausa 
[entre 

exercícios] 

Frequência 

Mountain 

Climbers 

5 20 - 30 

segs 

 
 

45 - 60 

segs 

 
 

1 - 2 

mins 

 
 

1 - 2 vezes 

por semana 
Sit-Ups 4  

Max. Leg Raises 

[Ground] 

 

5 

Flutter Kicks 30 segs 

Straight Bridges Max. 

 

 Para progredir, você pode aumentar suas repetições e melhorar a forma e 

execução. Você também pode diminuir a velocidade da fase negativa para 



aumentar o tempo sob pressão. Para alcançar os mesmos resultados com 

exercícios isométricos, apenas estenda o tempo durante o exercício, a partir 

de 30 segundos a 1 minuto. 

 Outro excelente método é fazê-los em circuito. Faça uma série de cada 

exercício após o outro até completar 4-5 séries. 

Exercício Séries 
[min – max] 

Reps 
[min – max] 

Pausa 
[entre 
séries] 

Pausa 
[entre 

exercícios] 

Frequência 

Bent Leg Raises 
(flexion um pouco os 

joelhos) 

5  

Max. 

 
 

45 - 60 

segs 

 
 

1 - 2 

mins 

 
 

1 - 2 vezes 

por semana Knee Raises 5 

Mountain 

Climbers 

 

4 

30 segs 

Straight Bridges 10 - 12 

Planks 1 min 

 

Exercício Séries 
[min – max] 

Reps 
[min – max] 

Pausa 
[entre 
séries] 

Pausa 
[entre 

exercícios] 

Frequência 

Leg Raises 

[Pullup Bar] 

 

 

 

4 

Max.  
 

60 segs 

 
 

1 - 2 

mins 

 
 

1 - 2 vezes 

por semana 
Flutter Kicks 45 segs 

Bridges Max. 

Sit-Ups 

Flutter Kicks 30 segs 

 

 

Exercício Séries 
[min – max] 

Reps 
[min – max] 

Pausa 
[entre 
séries] 

Pausa 
[entre 

exercícios] 

Frequência 

V Raises  

 

4 - 5 

 

 

 

Max. 

  

 
 

1 min 

 
 

1 - 2 

mins 

 
 

1-2 vezes por 

semana 

Leg Raises 

[Pullup/Parallel 

Bars] 

Bridges 

Planks 4 

Sit-Ups 

 

2. Um exemplo de como você pode organizá-los em circuito: 



30 segs Mountain Climbers – 10 Leg Raises – 30 segs Plank – 15 Sit-Ups – 30 

segs Mountain Climbers. 

 Faça este circuito de 4 a 5 vezes e descanse o mínimo possível. No final 

de cada, descanse uns 2 minutos antes de fazer novamente. 

Dicas: 

 Você vai passar trabalho para conseguir uma L-Hold e algunsV-raises 

perfeitos, porque eles não exigem só força do core, mas também um bom 

nível de flexibilidade / mobilidade. 

 Você terá que incorporar alguns alongamentos no final de seus treinos, se 

essas rotinas não forem suficientes. Lembre-se que o alongamento não 

deve ser feito no início. 

 Reduza o consumo calórico para cortar a gordura corporal armazenada em 

torno da barriga. Não existe tal coisa de perder gordura localizada. Seu 

corpo irá determinar de onde ele precisa cortar se você certificar-se de criar 

essas circunstâncias. 

 

Treinos de Perna 
 

As sessões de treinamento mais dolorosas serão sempre aquelas em que você 

treina suas pernas - se feitas corretamente. 

Existem vários métodos de treinamento de pernas para o crescimento muscular, 

definição e atletismo: 

 Fazendo variações de squats  

 Sprints em diferentes inclinações, distâncias e intensidades  

 Correndo longas distâncias  

 Pulando corda (este é um exercício normalmente feito por boxeadores e 

artistas marciais) 

Eu costumo ter 2 treinos diferentes para as minhas pernas a cada semana. Se o 

tempo não me permitir treiná-las duas vezes por semana, estendo minha rotina ao longo 

de duas semanas. A razão de eu fazer isso é porque eu sempre combino exercícios, por 

exemplo: 

 Se esta semana eu decidir treinar com agachamento, então, na outra vou 

fazer sprints e pular corda; 



 Se eu treiná-las duas vezes por semana, então uma delas é de 

agachamentos e a outro será de corrida de longa distância. 

A frequência será decidida somente por você, e uma sessão de treinamento por 

semana pode ser mais do que suficiente se você estiver fazendo isso corretamente. No 

entanto, não espere esses treinos de corpo inteiro; não incorpore agachamentos com 

exercícios de parte superior do corpo para construir músculos. 

O objetivo das sessões de corpo inteiro é condicionamento e, eventualmente, 

definição. Para o crescimento muscular, você terá que dedicar uma rotina inteira 

exclusivamente para elas. 

 

A questão é conseguir um corpo que é equilibrado em todos os aspectos. Na 

estética, tudo é sobre proporções, assim você não quer ter grandes braços e costas de 



cobra sobre um conjunto subdesenvolvido de pernas. Eu nunca passei uma semana 

negligenciando minhas pernas apenas para focar mais em minha parte superior do corpo. 

Pernas representam o maior grupo muscular e é por isso que os circuitos de corpo 

inteiro, agachamentos, e até mesmo sprints são tão ótimos para a definição, perda de 

gordura ou para ser mais atlético. Seu coração bate muito rápido mesmo quando você 

treina o agachamento com séries e repetições. Então, se você não está disposto a correr 

ou Sprint, porque você simplesmente não gosta ou porque você não tem o espaço, então, 

basta fazer circuitos de corpo inteiro e treinos de pernas que envolvem agachamentos, 

saltos e burpees. 

As rotinas irão começar gradualmente, porque eu costumava treinar caras que não 

conseguiam nem mesmo fazer um único agachamento com o peso do corpo, mantendo 

uma boa forma. Se a forma e profundidade de movimento não são boas nem completas, 

então poderá provavelmente comprometer seus objetivos. 

Há uma grande diferença entre fazer agachamentos com uma amplitude completa 

de movimento e manter um alinhamento direito da sua parte superior do corpo e fazer 

um meio agachamento enquanto se inclina para frente. Por favor, assista a minha 

demonstração no YouTube e execute-os da maneira que eu faço. 

   

Exercício Séries 
[min – max] 

Reps 
[min – max] 

Pausa 
[entre 

séries] 

Pausa 
[entre 

exercícios] 

Frequência 

Assisted Squats  

 

 

4 - 5 

Max.  
 

1 min 

 
 

2 mins 

 
 

1 - 2 vezes 

por semana 

Walking Lunges 

Isometrically 

Wall Sit Squats 

30 - 45 

segs 

One Legged Short 

Bridges 

Max. para 

cada perna 

Calf Raises Max. 

 

Comece com Assisted Squats apenas se:  

 Você for incapaz de manter um alinhamento do corpo perfeitamente 

direito; é por isso que é melhor executar o assistido até que você aprenda a 

executá-los corretamente; 

 Você não consegue fazer nenhum agachamento ainda. Suas mãos vão 

ajudá-lo a diminuir a intensidade um pouco e, além disso, lhe permitirá 

preservar uma boa forma; 

 Depois de dominar os agachamentos com peso do corpo para pelo menos 

2 a 3 séries de 20 a 30 repetições, é hora de mudar sua rotina novamente. 



Exercício Séries 
[min – max] 

Reps 
[min – max] 

Pausa 
[entre 

séries] 

Pausa 
[entre 

exercícios] 

Frequência 

 

Squats 

 

5 

Max. [ou 

entre 20 – 

30] 

 
 

1 min 

 
 

2 mins 

 
 

1 - 2 vezes 

por semana 
Burpees Max. 

Jump Squats 4 

Walking Lunges 24 - 30 

Isometrically 

Wall Sit Squats  

5 30 - 60 

segs 

 

 

Exercício Séries 
[min – max] 

Reps 
[min – max] 

Pausa 
[enre 

séries] 

Pausa 
[entre 

exercícios] 

Frequência 

Jog 15 mins - - -  

 

2 mins 

 
 

1 vez por 

semana 

100 metros 

Sprints 

4 - 5 - 1 min 

 

50 metros Sprints 4 - 5 - 

Jump Rope 5  1 min 20 segs 

 

 Este tipo de treino sempre vai precisar de melhorias. Tente diferentes 

distâncias e intensidades.  

 Inclua até mesmo outros exercícios de calistenia se quiser. 

Exercício Séries 
[min – max] 

Reps 
[min – max] 

Pausa 
[entre 

séries] 

Pausa 
[entre 

séries] 

Frequência 

Squats  

5 

30 - 40  

1 min 
 

2 mins 
 

1 - 2 vezes 

por semana 
Sumo Squats 25 - 30 

Isometrically 

Wall Sit Squats 

 

4 

1 min 

Bridges Max. 

Calf Raises 5 

 

Exercício Séries 
[min – max] 

Reps 
[min – max] 

Pausa 
[entre 
séries] 

Pausa 
[entre 

exercícios] 

Frequência 

Jog 10 mins - - - -  

 
1 vez 

100 metros 

Sprints 

5 - 2 mins  
2 mins 



Burpees 5 8 - 12 1 min 

Squats 5 25 – 35 

Jump Rope 5 - 10 1 min 20 segs 

 

Exercício Séries 
[min – max] 

Reps 
[min – max] 

Pausa 
[entre 

séries] 

Pausa 
[entre 

exercícios] 

Frequência 

Assisted One Leg 

Squats 

 

 

 

4 

 

 

Max. 

 

 

 

1 min 

 

 

 
2 mins 

 

 
1 - 2 vezes Box Jumps 

High Jumps 

Close Squats 

Isometrically 

Wall Sit Squats 

30 - 60 

segs 

 

Exercício Séries 
[min – max] 

Reps 
[min – max] 

Pausa 
[entre 
séries] 

Pausa 
[entre 

exercícios] 

Frequência 

One Leg 

Squats/Pistols 

 

 

 

4 

 

 

 

Max. 

 

 

 

1 min 

 

 

 
2 mins 

 

 
1 - 2 vezes Squats 

Jump Squats 

Bridges 

Calf Raises 

 

 Construa a capacidade de agachar com uma perna de forma assistida. 

Trabalhe com esta variação até que você consiga fazer pelo menos 4 a 5 

pistols; 

 

 Box Jumps: a partir de uma posição de agachamento, você deve saltar sobre 

um obstáculo (caixa). Sua altura deve ser alta o suficiente para se desafiar: 



 
 

 High Jumps: estes são semelhantes aos Burpee, só que aqui você não vai 

entrar numa posição de prancha ou flexão. Você vai saltar usando seus 

dedos dos pés, a partir da posição baixa até a altura máxima possível, e 

depois vai repetir o mesmo movimento até a exaustão. 

 

 Jump Squats: estes são semelhantes aos high jumps, com algumas 

exceções. Você não precisa saltar muito alto, nem tem uma amplitude total 

na parte inferior. Você deve simular os squats, mas com um ligeiro salto 

no final. 

 

 Este último treino é semelhante ao que eu faço hoje em dia. É por isso que 

eu adicionei o número máximo de repetições. Alguns de vocês vão ter 

problemas com 5 pistols e 20 agachamentos, enquanto eu não acho 8-10 

pistols e 40 agachamentos tão desafiador. Essa rotina pode ser aumentada 

em dificuldade muito facilmente, adicionando repetições ou simplesmente 



incluindo um peso extra, como fiz em muitas ocasiões. 

 

 Todos estes treinos irão envolver o seu core. Eu costumo acrescentar um 

treino de core assim que eu termino minha rotina de pernas. Ou, você pode 

fazer um circuito e incluir exercícios de core, assim: 

30-40 Squats – 10 Leg Raises – 1 min Jump Rope – 10 Burpees – 30 segs 

Mountain Climbers. Complete 4 séries dete ciclo e depois você pode fazer 

outro:   

10-15 Jump Squats – 1 min Jumping Jacks – 20 Sit-Ups – 1 min Plank – 1 

min Isometrically Wall Sit Squats. Complete outras 4 séries e então terá 

finalizado. 

Há infinitas possibilidades de como você pode organizar os exercícios. Seja 

criativo e experimente, não há simplesmente nenhuma outra maneira! 

 

 

Treino Full-Body 
 

Nós finalmente chegamos em um dos condicionamentos mais intensos. 

Aspectos do estilo de treino de corpo inteiro: 

 Eu recomendo que você inclua estes depois de ter uma boa força básica. É 

inapropriado treinar com alta intensidade (ou seja, sem descanso) quando 

você luta com 2 pullups ou 5 squats. Aumente a sua força máxima um 

pouco, assim como sua resistência, depois teste… 

 

 Se você tiver a capacidade de fazer pelo menos: 5 pullups, 10 Dips, 12 

Pushups, 20 Squats, 10 burpees, 15 segundos de Mountain Climbers, 40 

segundos de Plank, 10 Leg Raises - então você pode começar a treinar com 

o estilo de corpo todo; 

 

 Você pode tentar algumas variações mais fáceis se os números acima são 

muito difíceis de fazer no momento, como Kneeling Pushups em vez de 

Regular Pushups; ou Bench Dips em vez de Dips, bem como Assisted 

Squats em vez de Squats. Misture e combine! 

 

 



1. Primeiro exemplo: 

10 Kneeling Pushups – 30 Assisted Squats – 20 segs Mountain Climbers – 4 

Chinups – 5 Burpees 

2. Segundo exemplo: 

30 Squats – 7 Pullups – 10 Leg Raises – 15 Dips – 20 Jump Squats 

3. Terceiro exemplo: 

50 metros Sprint – 10 Burpees – 5 Pullups – 1 min Jump Rope – 20 Jump 

Squats 

Dê uma olhada nos exercícios que lhe dei e tente ver quais são os melhores para 

um treino de corpo inteiro.  

 

Seu diário de treino! 
 

Agora que você tem uma ideia clara sobre que tipo de treinamento é bom para 

você, a única coisa que resta a fazer é programar a sua semana. 

Você já testou vários treinos, bem como o seu nível de condicionamento físico 

atual, então agora decida quantas sessões de treinamento que você vai fazer durante a 

primeira semana. Vou dar-lhe alguns exemplos de como você pode organizá-los: 

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 

Pushups Legs Rest Rest Jog 

Pullups    Sprints 

Core     

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 

Legs Pushups  Pullups Run 

Core    Sprints 

    Core 

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 

Full-Body Full-Body  Sprints  

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 

Full Body Pullups  Legs Core 

 Pushups    

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 

Pushups Run Legs Rest Pushups 

Pullups Core   Pullups 

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 



Legs Pushups Pullups Legs Core 

Core     

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 

Full-Body Rest Pullups Core Legs 

  Pushups   

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 

Legs Pushups Pullups Legs Pullups 

 Core   Pushups 

 

Pegue as rotinas que você criou ou escolheu das tabelas. Você também deve saber 

que há muitos mais estilos de treino, tais como: escadas, circuitos de parte superior do 

corpo, circuitos de inferior do corpo, tipos W, bem como treino não convencional, como 

lançar pneus e fazer variações mais difíceis de pullups. Todos estes são ótimos para 

melhorar a estética e a capacidade atlética, mas na sua maioria são incluídos no outro 

eBook que eu fiz para você: 

High-Volume Calisthenics Workouts! 

 

Este eBook contém alguns outros treinos também (muito mais difíceis) que eu fiz 

para conseguir o corpo que eu tenho hoje. Leia mais sobre isso aqui e, em seguida, junte-

se: 

1. Instagram – para uma comunicação pessoal: Siga aqui! Na verdade, me 

envie uma foto sua e vamos conversar novamente em alguns meses. 

2. Comunidade no Facebook – para o suporte de outras pessoas também: 

Junte-se aqui! 

3. Siga a página no Facebook: Veja aqui! 

 

Obrigado! 
 

Mantenha-se forte em seu caminho. Nunca desista! 

Convide seus amigos para fazer parte do Movimento Old School Calisthenics. Eu 

quero uma geração sólida e fisicamente preparada. 

Não basta enviar este e-book para os outros. Seja respeitoso com o trabalho que 

eu pus aqui, e envie o site para que seja baixado de sua fonte original. Eu apreciaria 

muito isso!!! 

http://oldschool-calisthenic.ro/calisthenics-program/
https://www.instagram.com/oldschoolcalisthenic/
https://www.facebook.com/groups/oldschoolcalisthenicbrasil/
https://www.facebook.com/oldschoolcalisthenicbrasil/


 


