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RESUMO 

 

OS CONTEÚDOS ATITUDINAIS DESENVOLVIDOS NOS ESPORTES DE 

ESCALADA E CORRIDA DE ORIENTAÇÃO QUE PODEM AJUDAR O LÍDER 

MILITAR EM SITUAÇÕES DE COMBATE 

 

AUTOR: Fábio Luís dos Santos Geraldo 

ORIENTADOR: Roberto Cavalcanti Ferreira 

 

O desenvolvimento dos conteúdos atitudinais (CA) é algo a ser priorizado na formação do 

futuro oficial combatente da linha ensino militar bélico do Exército Brasileiro, haja vista que 

em combate esses atributos são extremamente importantes para o desempenho individual e para 

a liderança militar. A ideia de implementar a escalada e a corrida de orientação buscando 

desenvolver características como persistência, espírito de corpo, decisão e adaptabilidade é 

válida, pois além de variar o treinamento físico também são esportes que podem futuramente 

nortear decisões importantes no amplo espectro dos conflitos em virtude dos atributos 

desenvolvidos previamente. Portanto, serão relacionados os conteúdos atitudinais 

densenvolvidos nesses esportes com o desempenho dos militares em conflitos, bem como 

buscar um plano de treinamento alternativo que leve em consideração esses dois esportes. 

A corrida de orientação consiste em seguir, com a ajuda de uma bússola e um mapa, um 

percurso balizado por pontos de controle espalhados pelo terreno. O atleta que passar em todos 

os pontos de controle na sequência correta e no menor tempo vence a competição. Contudo, 

para que isso se concretize é preciso escolher as melhores rotas, atentar para os mínimos 

detalhes do mapa e correr dentro da velocidade máxima de navegação, a qual consiste na 

velocidade em que o atleta é capaz de correr e orientar simultaneamente. Por outro lado, a 

escalada é um esporte que exige do atleta muita força, principalemente nos membros superiores, 

e por consquência, pode se tornar altamente lesivo para aqueles que não seguem um teinamento 

adequado. Cada modalidade de escalada tem sua peculiaridade, porém todas elas recaem sobre 

um fator comum: atingir a última agarra da via de escalada. Contudo, por trás de todo o esforço 

para que isso seja possível, é de fundamental importância que a mente esteja em sintonia com 

as capacidades físicas. 

 

Palavras-chave: Orientação, Escalada, Conteúdos Atitudinais 

  



 
 

ABSTRACT 

 

THE ATTITUDINAL CONTENT DEVELOPED IN CLIMBING SPORTS AND 

ORIENTATION RUNNING THAT CAN HELP THE MILITARY LEADER IN 

COMBAT SITUATIONS 

 

AUTHOR: Fábio Luís dos Santos Geraldo 

ADVISOR: Roberto Cavalcanti Ferreira 

 

The development of attitudinal content (AC) is something to be prioritized in the training of the 

future combatant officer of the military education line of the Brazilian Army, given that in 

combat these attributes are extremely important for individual performance and military 

leadership. The idea of implementing climbing and orienteering running seeking to develop 

characteristics such as persistence, esprit de corps, decision-making and adaptability is valid, 

because in addition to varying physical training, these are also sports that can guide important 

decisions in the future in the wide spectrum of conflicts due to attributes previously developed. 

Therefore, the attitudinal content developed in these sports will be related to the performance 

of the military in conflicts, as well as seeking an alternative training plan that takes these two 

sports into account. 

The orienteering race consists of following, with the help of a compass and a map, a route 

marked out by control points spread across the terrain. The athlete who passes all control points 

in the correct sequence and in the shortest time wins the competition. However, for this to 

happen, it is necessary to choose the best routes, pay attention to the smallest details of the map 

and run within the maximum navigation speed, which is the speed at which the athlete is able 

to run and orient simultaneously. On the other hand, climbing is a sport that requires a lot of 

strength from the athlete, especially in the upper limbs, and as a result, it can become highly 

harmful for those who do not follow proper training. Each climbing modality has its peculiarity, 

but they all fall on a common factor: reaching the last grip of the climbing route. However, 

behind all the effort to make this possible, it is of fundamental importance that the mind is in 

tune with the physical capacities. 

 

Keywords: Orientation, Climbing, Attitudinal Content 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Diante dos índices crescentes de criminalidade onde os órgãos de segurança 

pública não conseguem agir com eficácia, é recorrente o emprego das Forças Armadas a 

fim de diminuir esses indicadores através de operações que assegurem a presença do 

Estado como, por exemplo, a Operação Ágata, que visa a proteção das fronteiras e 

apreensão de ilícitos. Esse fato requer constante adestramento de seus militares para que 

eles possam discernir na complexidade, agir na adversidade e decidir na incerteza. A 

preparação envolve diversos treinamentos práticos especificamente voltados para o 

combate, porém o militar pode tirar proveito dos esportes a fim de desenvolver conteúdos 

atitudinais que se mostram extremamente úteis nas situações adversas (BRASIL, 2021). 

As Normas para o Desenvolvimento e Avaliação dos Conteúdos Atitudinais 

(NDACA), constantes no EB60-N-05.013, com edição mais recente aprovada em 2018, 

têm a finalidade de estabelecer as diretrizes e padronizar as ações para o desenvolvimento 

e a avaliação dos conteúdos atitudinais em cursos e estágios gerais da linha Militar Bélica, 

Complementar e de Saúde, cuja modalidade de educação seja presencial. 

Essas Normas definem os Conteúdos Atitudinais (CA) como sendo conteúdos de 

aprendizagem que auxiliam no processo de formação da identidade militar, e que podem 

ser desenvolvidos por intermédio de atividades físicas e de práticas específicas do ensino 

militar. 

O Treinamento Físico Militar constitui-se numa importante ferramenta para 

desenvolver os CA, além de colaborar para o aumento da operacionalidade da Força 

Terrestre. O TFM é fracionado em quatro principais áreas de treinamento: utilitário (TFM 

I), neuromuscular (TFM II), cardiopulmonar (TFM III) e desportos (BRASIL, 2021). 

O General Augusto Heleno Ribeiro Pereira, um importante líder do Exército 

Brasileiro, defende, ainda, que: 

 

O esporte é um excepcional meio de formação e aperfeiçoamento da maioria dos 

atributos da área afetiva, até porque exige do homem, de forma barata e eficiente, 

muitas das qualidades indispensáveis em combate. Na guerra moderna, o 

condicionamento físico impõe-se, em todos os níveis, como vetor indispensável 

da operacionalidade (SOEIRO, 2019 apud HELENO, 2002, grifo nosso). 

 

Dentre os desportos, incluem-se a escalada e a corrida de orientação. Apesar de 

totalmente distintos do ponto de vista físico, são detentores de atributos extremamente 
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valiosos para os militares que são constantemente empregados em situações de combate. 

Para analisarmos os CA desenvolvidos, utilizaremos como base as NDACA. 

Assim, é oportuno problematizar a questão: é viável implementar os esportes 

acima citados nas sessões de Treinamento Físico Militar (TFM) a fim de melhor 

desempenhar a liderança no amplo espectro dos conflitos? 

Da mesma forma, é interessante sabermos os CA melhores densenvolvidos em 

cada modalidade para que o militar consiga extrair ao máximo aquilo que julga importante 

para a sua profissão. 

Com base nesses questionamentos, este trabalho visa a buscar subsídios teóricos 

que comprovem a efetividade tanto da escalada quanto da corrida de orientação visando 

ao melhor rendimento dos militares nos conflitos. 

Esta pesquisa justifica-se para aperfeiçoar as áreas destinadas para a prática desses 

esportes na AMAN e nos diversos quartéis do Brasil, principalmente aqueles 

subordinados à 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha, visando ao aproveitamento 

máximo desses locais de treinamento. Parte-se da premissa também que essas unidades 

militares contam com militares capacitados e/ou com apoio de público externo que são 

profissionais na área de educação física para que, deste modo, se possa traçar um plano 

de treinamento eficiente e constante para que futuramente os militares, sejam eles em 

formação ou não, possam progredir, comunicar-se e planejar de maneira mais eficaz sob 

condições extremas em virtude dos conteúdos atitudinais desenvolvidos nessas atividades 

esportivas, tais como o espírito de corpo, a iniciativa, a abnegação, a adaptabilidade, a 

decisão, entre outros. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar os conteúdos atitudinais desenvolvidos nos esportes de escalada e corrida 

de orientação que podem ajudar o líder militar em situações de combate. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Apresentar os esportes de escalada e corrida de orientação, evidenciando suas 



14 
 

características e peculiaridades. 

Identificar os Conteúdos Atitudinais mais desenvolvidos pela prática de ambos os 

esportes. 

Identificar os Conteúdos Atitudinais mais requisitados para a liderança militar. 

Relacionar os Conteúdos Atitudinais mais requeridos pela prática desportiva da 

escalada e da corrida de orientação com os mais requisitados em atividades operacionais 

pelo líder militar. 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A CORRIDA DE ORIENTAÇÃO 

 

A corrida de orientação foi criada pelo major sueco Ernst Killander em 1918, o 

qual organizou a primeira competição com objetivo de propor uma atividade mental a 

longas corridas, tudo em ambientes naturais (MCNEILL, 2014). 

A modalidade chegou ao Brasil em meados dos anos 1970, após o regresso de três 

militares brasileiros que cumpriam a missão de observador do IV Campeonato Mundial 

Militar de Orientação, na cidade de Alborg (Dinarmarca), contudo se restringiu ao meio 

militar durante anos. Somente duas décadas depois, em 1991, houve a inserção deste 

esporte no meio civil através da fundação do Clube de Orientação de Santa Maria 

(COSM), o qual foi pioneiro na seleção de equipes e organização de eventos relacionados 

à corrida de orientação na sociedade civil. Em 2 de maio de 1992, na cidade de Santa 

Maria (RS), houve a primeira competição oficial de orientação organizada por um clube 

brasileiro, o “I Campeonato Gaúcho de Orientação”, que contou com a participação de 

275 atletas. A partir deste momento o esporte começou a ter uma visibilidade maior e, 

consequentemente, um maior número de praticantes, o que levou à criação da 

Confederação Brasileira de Orientação (CBO) no ano de 1999 a fim de regulamentar as 

competições nacionais . No ano seguinte, a Assembleia Geral do Comitê Olímpico 

concedeu vinculação a CBO (COB, 2022). 

A dinâmica do esporte consiste em seguir, com o auxílio de uma bússola e um 

mapa, um percurso balizado por pontos de controle espalhados pelo terreno. O orientista, 

assim chamado o atleta desse esporte, que passar em todos os pontos de controle na 
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sequência correta e no menor tempo vence a competição. Contudo, para que isso se 

concretize é preciso escolher as melhores rotas levando em consideração tanto o relevo 

quanto a vegetação, interpretar corretamente os símbolos do mapa, calcular as distâncias 

utilizando a escala prevista e correr dentro da velocidade de navegação, a qual consiste 

na velocidade em que o atleta é capaz de correr e orientar com precisão simultaneamente. 

Segundo Friedmann (2009, p. 61): 

 

As corridas de orientação podem ser encaradas como uma atividade de lazer 

ao ar livre, como uma prática esportiva ou como uma atividade didática para o 

aprendizado de orientação como suporte para navegação no terreno em outras 

atividades. 

 

O que torna a corrida de orientação mais interessante e, por vezes, mais instigante 

que outros tipos de corrida em pista ou de corridas rústicas é a diversidade de terreno, os 

percursos e as escolhas, sendo o próprio atleta o único responsável pela sua tomada de 

decisão (FRIEDMANN, 2009). 

O esporte engloba desde áreas de floresta até aquelas que são totalmente 

pavimentadas. Nas florestas geralmente se desenvolvem os percursos de média e longa 

distância, os quais contam não somente com uma vegetação variada, mas também com 

um desnível total considerável. Características estas que colocam à prova as habibilidades 

físicas e técnicas do atleta. Já nas cidades e outras regiões pavimentadas normalmente são 

realizados os percursos de curta distância, também conhecidos como “sprint”, os quais 

possuem um mapa com a escala ainda maior e por isso exigem do atleta elevada atenção 

aos detalhes e uma rápida comparação carta-terreno (BOGA, 1997). 

 

2.1.1 A bússola de orientação e o seu uso  

 

De acordo com Friedmann, a bússola de orientação, ao contrário da bússola 

básica, a qual é composta somente por uma agulha metálica imantada equilibrada 

horizontalmente sobre um pivô de baixíssimo atrito, combina quatro principais 

instrumentos de grande facilidade de operação: uma bússola, um escalímetro, um 

transferidor e um esquadro. Esse fato permite o seu uso tanto nas competições de 

orientação esportiva quanto na orientação de campanha, utilizada comumente pelos 

militares. 

O equipamento é composto basicamente por quatro elementos construtivos: 
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cápsula, agulha, base e seta orientadora. 

 

Figura 1 – Componentes da bússola 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FRIEDMANN (2009) 

 

A bússola é de fundamental importância para a corrida de orientação. É através 

desse equipamento que os atletas conseguem definir a direção com maior eficiência, bem 

como aferir a distância de um ponto para outro utilizando as marcações da base da 

bússola. Segundo Friedmann (2009, p. 77): 

 

Com um pouco de prática, usar uma bússola de orientação se torna um 

procedimento tão automático como andar de bicicleta, lançando mão de uma 

comparação bastante comum. “Quem aprende a andar de bicicleta, não 

esquece”, dizem. Pode até mesmo estão meio sem prática, mas se ajeita 

rapidinho. Linguagem informal à parte, efetivamente é assim. 

 

Para a prática do esporte de orientação o uso da bússola é bastante simples, basta 

que haja a coincidência visual da agulha com a seta orientadora, em virtude disso a 

bússola de dedo é o modelo mais usado. Já no meio militar é mais comum utilizar a 

bússola plana, tendo em vista a necessidade de utilizá-la sobre uma carta topográfica, 

tanto como transferidor quanto como escalímetro, a fim de obter a direção correspondente 

a certo azimute, bem como a distância aproximada em linha reta entre dois pontos. 
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Figura 2 – Bússola de dedo                                        

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ORIENTISTA (2021) 

 

Figura 3 – Bússola plana   

 

 

               . 

 

 

 

 

Fonte: ORIENTISTA (2021) 

 

2.1.2 O mapa de orientação esportiva  

 

Os mapas utilizados na corrida de orientação costumam ser revisados e 

reambulados pouco tempo antes das competições. Além disso, possuem grandes escalas, 

ou seja, permitem representar a área com grande fidelidade e riqueza de detalhes.  

De acordo com Friedmann (2009, p. 65), “o mapa representa a área de competição 

em escala reduzida. Isto quer dizer que existe uma proporção constante entre as distâncias 

reais no terreno e sua represetação no mapa”. As escalas mais utilizadas nos mapas de 

competição são 1:5.000, 1:10.000 e 1:15.000 e é importante ressaltar que quanto maior o 

denominador da escala, menor ela é. 

A relação com o terreno é bastante simples e intuitiva. Na escala de 1:10.000, por 

exemplo, 1 centímetro no mapa corresponde a 10.000 centímetros no terreno, ou seja, 100 

metros. Da mesma maneira é aplicada essa relação para as demais escalas.  
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Figura 4 – O mapa de orientação esportiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CLICK (2017) 

 

Contudo, compreender a relação da escala não é suficiente para uma interpretação 

completa do mapa. É necessário também entender a simbologia utilizada. Segundo 

Friedmann (2009, p. 64):  

 

Os elementos naturais e artificiais de interesse específico podem variar 

bastante em função da área escolhida. Por exemplo, moitas, árvores isoladas, 

buracos com água, buracos sem água e cercas são símbolos comuns em mapas 

de orientação que simplesmente não costumam “frequentar cartas topográficas 

comuns”.  

 

A fim de padronizar esses símbolos, a IOF (International Orienteering Federation 

– Federação Internacional de Orientação), estabeleceu a ISOM 2000 (International 

Specification for Orienteering Maps – Especificação Internacional para Mapas de 

Orientação) (MCNEILL, 2014). 

A vegetação muito tem a ver com a velocidade que o atleta irá desenvolver durante 

o percurso, pois ela recai sobre dois fatores de extrema importância: visibilidade e 

trafegabilide. A cor amarela representa as áreas de vegetação aberta e possui ótimas 

condições de visibilidade. O branco representa a floresta de corrida livre como, por 

exemplo, bosques de pinus ou de eucaliptos. Já o verde possui diversas tonalidades. 

Quanto mais escura a tonalidade do verde, mais difícil é a corrida (FRIEDMANN, 2009). 

 Abaixo segue uma tabela que relaciona a vegetação com a velocidade de 
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navegação de acordo com Friedmann (2009): 

 

Tabela 1 – Relação da vegetação com a velocidade de navegação 

Cor da vegetação Porcentagem da velocidade máxima 

Amarelo 100% 

Branco 80 a 100% 

Verde claro 60 a 80% 

Verde médio 20 a 60% 

Verde escuro 0 a 20% 

Fonte: FRIEDMANN (2009) 

 

A cor azul é empregada para representar a água e elementos que estão relacionados 

a ela tais como riachos, rios, áreas de charco e etc. Já a cor preta é usada para representar 

tanto elementos rochosos como falésias e grandes pedras isoladas quanto para elementos 

relacionados à ocupação humana como estradas, trilhas e cercas. A cor rosa majenta 

representa o traçado do percurso, o qual indica ao competidor a correta sequência dos 

pontos. O primeiro elemento do traçado é o triângulo, que indica o ponto de partida da 

pista, os demais elementos são círculos que indicam os próximos pontos de controle, 

sendo o último ponto de controle representado por dois círculos concêntricos 

(FRIEDMANN, 2009). 

E, por último, mas não menos importante, é necessário que o atleta compreenda 

as curvas de nível, que são representadas na cor marrom e são um recurso gráfico usado 

para representar pontos de mesma altitude. Cabe ressaltar que quanto mais próximas são 

as curvas de nível, mas inclinado é o terreno (BOGA, 1997). 
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Figura 5 – Extrato da ISOM 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: FOCO (2021) 

 

2.1.3 A orientação e o aprimoramento profissional militar 

 

Para os militares, a orientação é de fundamental importância, pois a utilizam não 

somente para as atividades de infiltração ou exfiltração, por exemplo, mas também 

desenvolver atributos inerentes aos combatentes. Por esse motivo, a corrida de orientação 

é incentivada em diversas unidades militares, sendo algumas delas detentoras de pistas 

permanentes de orientação. Segundo Friedmann (2009, p. 77): 

 

Talvez a orientação como prática esportiva – mais particularmente a corrida de 

orientação – seja a única aplicação em que a orientação é uma “atividade-fim”. 

Em outras aplicações, a orientação é uma excelente “atividade-meio” para o 

aprendizado de outras disciplinas ou como “suporte” a outras atividades: 

geografia, navegação terrestre, navegação em geral, cartografia, 

excursionismo pedestre ou motorizado, turismo de aventura, turismo rural, 

montanhismo, voo livre, operações militares de todas as Forças Armadas e etc.  

 

De acordo com Don Paul (1966, p. 66), vetereno das Forças Especiais 

Americanas, em seu livro The Green Beret’s Compass, destaca que o treinamento de 

orientação facilita ações como planejar no terreno uma rota de navegação fácil, identificar 

uma área de difícil progressão, locar um acampamento com os recursos naturais 
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necessários, assumir uma posição com campos de tiro limpos, bem como planejar uma 

emboscada ou rota de exfiltração segura. 

 

2.1.4 Os valores desenvolvidos no esporte de orientação 

 

Tendo suas raízes no meio militar, a corrida de orientação foi-se revelando cada 

vez mais útil para o aprimoramento profissional e destacou-se por ser uma atividade que 

atinge diversos conteúdos atitudinais inerentes ao líder militar. 

Quando um atleta está competindo seu esporte, a autoconfiança é fundamental 

para o seu bom desempenho e na corrida de orientação esse fato não é diferente. Isso 

porque o orientista, apesar de estar em um ambiente controlado, encontra-se sozinho por 

diversas vezes e diante das consequências de suas próprias decisões. Portanto, é uma 

característica essencial para que o atleta execute uma boa escolha de rota (FRIEDMANN, 

2009). 

Já a decisão é algo inseperável desse esporte, pois durante toda a corrida o atleta 

deve estar raciocinando para poder escolher a rota mais rápida e adequada às suas 

capacidades físicas e técnicas de um ponto de controle para o outro. Logo, se tomar a 

decisão errada ou demorar demasiadamente para escolher o trajeto seguinte, o risco de o 

orientista não ficar bem classificado no final do percurso aumenta, fato este que também 

estimula a competitividade (BRASIL, 2013). 

Apesar de a maioria dos atletas possuírem um bom preparo técnico dentro de suas 

respectivas categorias, é comum o competidor encontrar-se perdido durante a realização 

do seu percurso e, em virtude disso, outro CA importante desenvolvido nesse esporte é o 

equilíbrio emocional. Quando o atleta perde suas referências carta-terreno, é necessário 

que a calma seja retomada imediatamente para que o erro seja identificado e corrigido o 

mais rápido possível a fim de retomar o trajeto previamente planejado. Não se desesperar 

diante de um momento o qual as emoções estão bastante afloradas exige um bom preparo 

psicológico (MCNEILL, 2014). 

E por último, a rusticidade é uma aliada dos atletas que buscam a melhor 

performance, já que, geralmente, as pistas de percurso longo possuem não só distâncias 

maiores, mas também um maior desnível e um maior número de obstáculos naturais, o 

que exige muito fisicamente dos competidores (FRIEDMANN, 2009). 

Logo, a corrida de orientação ganha lugar de destaque na preparação dos recursos 

humanos do EB, haja vista que os diversos CA desenvolvidos durante a execução desse 
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tipo de corrida se assemelham àqueles desenvolvidos no combate. Nesse sentido, tornou-

se obrigatório, desde 1974, o desporto orientação na grade curricular da Escola de 

Educação Física do Exército – EsEFEx.  

 

Figura 6 – Orientação individual                          

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BRASIL (2020) 

 

Figura 7 – Orientação em grupo              

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BRASIL (2020) 

 

2.1.5 Treinamento físico e técnico 

 

O treinamento da corrida de orientação pode ser dividido em duas vertentes: 

treinos físicos e treinos técnicos.  

Os treinamentos físicos, de modo geral, visam à melhora da capacidade 

cardiorespiratória do atleta, bem como o fortalecimento dos membros inferiores, através 

de exercícios de propriocepção, musculação e corrida a fim de manter elevado o 

desempenho físico diante das irregularidades do terreno (BRASIL, 2013). Os objetivos 

citados podem ser atingidos através de treinamentos constantes no Manual de Campanha 

EB20-MC-10.350 (2021), o qual trata a respeito do Treinamento Físico Militar (TFM). 
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Contudo, o treinamento técnico é tão importante quanto o treinamento físico. Em 

sua dissertação de Mestrado em Operações Militares, Leme (2004, p. 41) propôs uma 

sequência de seis exercícios técnicos de Orientação para aprimorar ações de combate do 

Oficial de Reconhecimento (O Rec) e do Observador Avançado (OA) da Artilharia Leve 

(Amv). Com o intuito de aplicar a metodologia, sucedeu-se o mapeamento do 20º GAC 

L e participação de seus oficiais subalternos a fim de avaliar o método de treinamento. 

Dentre os resultados obtidos, destaca-se o alto grau de aceitação e a recomendação de 

seus participantes para que haja o emprego desse módulo para os oficiais e sargentos do 

EB. 

Na tabela 2, serão apresentados os exercícios técnicos propostos por Leme 

paralelamente as suas respectivas finalidades.     

 

Tabela 2 – Exercícios técnicos 

Exercício técnico  Finalidade 

Intervalado estrela  Determinar e seguir direções. 

Janela  Determinar e seguir direções; 

Controlar a distância (passos duplos); 

Memorizar a área próxima ao ponto de 

controle. 

Corredor  Realizar deslocamentos próximos ao 

traçado do percurso. 

“Check Point”  Identificar pontos intermediários de 

controle.  

Curvas de nível  Navegar exclusivamente utilizando 

curvas de nível.  

Memória  Construir imagens mentais da região.  

Fonte: AUTOR (2022) 
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Figura 8 - Intervalado estrela     

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LEME (2004) 

 

Figura 9 - Janela 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LEME (2004) 

 

Figura 10 - Corredor     

 

 

 

 

 

 

Fonte: LEME (2004) 
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Figura 11 - Check Point 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LEME (2004) 

 

Figura 12 - Curvas de nível    

 

 

 

 

 

Fonte: LEME (2004) 

 

Figura 13 - Memória 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LEME (2004) 

 

2.2 A ESCALADA 

 

De acordo com o Comitê Olímpico do Brasil (COB), a prática de subir montanhas 

teve origem há muitos anos, com pinturas rupestres que evidenciam a modalidade 400 

anos antes de Cristo. Contudo, o esporte que se conhece atualmente surgiu apenas na 

segunda metade do século XIX e as primeiras competições de escalada surgiram na 

década de 1980. 
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A bem da verdade, a escalada não possui nenhum marco que define a sua origem, 

pois em uma mesma época haviam vários escaladores subindo montanhas na região da 

Grã-Bretanha, Alemanha e Itália. O que se pode afirmar é que a primeira competiação de 

escalada em rocha ocorreu na Itália em 1985 (COB, 2021). 

A escalada pode ser praticada tanto em ambiente externo quanto interno. O 

ambiente externo se caracteriza por haver o contato do escalador diretamente com a rocha, 

a qual está sujeita a todo tipo de intempérie. Já o ambiente interno se define por ser um 

lugar protegido das variações climáticas e os muros de escalada são artificiais e, 

geralmente, são construídos dentro de ginásios.  

É uma modalidade que demanda conhecimento técnico sobre o material específico 

utilizado no esporte e extrai do atleta um elevado nível de preparo em termos de 

concentração, coordenação motora, resistência, flexibilidade e força que, associados, são 

capazes de garantir o êxito do escalador para concluir uma via.  

Os termos “via de escalada” ou “rota de escalada” são empregados para definir o 

itinerário que o escalador vai seguir para atingir o topo da rocha ou muro de escalada. 

Uma via pode ter dificuldades muito diferentes, e quanto mais alta sua cotação, mais 

difícil de ser concluída é a via. 

Os equipamentos utilizados na escalada variam de acordo com as modalidades 

esportivas. No boulder, há apenas a necessidade de sapatilha e magnésio (pó que permite 

maior aderência das mãos e absorção de suor), diferentemente da escalada guiada e de 

velocidade as quais requisitam equipamentos como bouldrier (equipamento que conecta 

o escalador à corda) , cordas dinâmicas (cordas que possuem elasticidade para absorver 

o impacto de eventuais quedas) e mosquetões (correpondem a um elo de metal que possui 

uma parte móvel) a fim de estabelecer a segurança do indivíduo. 

Em virtude de ser um esporte desafiador e repleto de benefícios para todas as 

idades, o número de praticantes tem crescido. De acordo com a Federação Internacional 

de Escalada Esportiva, mais de 140 países possuem muros de escalada, com 35 milhões 

de escaladores em todo o mundo com média de idade em torno dos 23 anos de idade, 

sendo que 40% dos escaladores possuem idade abaixo dos 20 anos. 

Essa popularização do esporte também contribuiu para a escalada ter consquistado 

o seu espaço como esporte olímpico em 2022 (NSC, 2022) e para a Comissão de Deportos 

do Exército (CDE)1 realizar a convocação de uma equipe a fim de representar o EB nos 

 

1 A CDE é responsável por selecionar e treinar militares do EB a fim de formar equipes de alto rendimento. 
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mais diversos campeonatos. 

 

2.2.1 As modalidades da escalada esportiva 

 

Basicamente, a escalada esportiva é dividida em três modalidades: boulder, guiada 

e velocidade. E, com exceção desta última, as demais modalidades podem ser praticadas 

tanto na rocha quanto em ginásios (HÖRST, 2008). 

A modalidade boulder é a que menos requer equipamentos e, por esse motivo, é 

considerada a principal “porta de entrada” para aqueles que estão iniciando no esporte. O 

escalador necessita apenas de sapatilha de escalada e pó de magnésio para conter o suor 

das mãos. Como as vias dessa modalidade possuem uma altura em torno de quatro metros 

a segurança do atleta é realizada através de colchões (ABEE, 2022). 

Antes de mesmo de tentar a via, o boulder requer do escalador um raciocínio 

lógico a fim de traçar a melhor estratégia para alcançar o topo. Afinal, em competições, 

o escalador possui um tempo limite para subir a via, o qual pode variar de três a cinco 

minutos dependendo da fase qualificatória (COB, 2021). 

Já na escalada guiada o atleta deve chegar ao topo de uma via que, na rocha, pode 

chegar até trinta metros de altura. Nos ginásios, essa altura chega, no máximo, a quinze 

metros. Diferentemente do boulder, a escalada guiada tem foco na resistência e na 

dificuldade. Em competições, o próprio escalador deve passar a corda pelas proteções na 

sequência correta, podendo ser desclassificado se assim não a fizer, haja vista que a via 

só é concluída quando o escalador passar a corda na última proteção. Além disso, existe 

uma segunda pessoa realizando a segurança do escalador através de uma corda dinâmica, 

a qual possui uma elasticidade considerável para amortecer a queda e conecta diretamente 

o escalador àquele que está realizando a segurança (ABEE, 2022). 

Na escalada de velocidade competem dois atletas simultaneamente, um ao lado 

do outro, em uma parede de quinze metros de altura com cinco graus de inclinação 

negativa. Para começar a subida é dado um sinal sonoro, contudo quem para o cronômetro 

é o próprio escalador assim que chega ao topo da via. A regra nesta modalidade é bastante 

simples: ganha quem subir a via no menor tempo (ABEE, 2022). 
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Figura 14 - Escalada boulder                             

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: POVO (2020) 

 

 

Figura 15 - Escalada guiada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: POVO (2020) 

 

 

Figura 16 – Escalada de velocidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: POVO (2020) 
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2.2.2 Os valores desenvolvidos na prática do esporte 

 

A escalada é capaz de desenvolver diversos CA que são inerentes para os 

militares. No Exército Brasileiro, as organizações militares enquadradas no Comando 

Militar do Leste que possuem especialidade em ambiente em montanha (10º BIL Mth, 

11º BIL Mth, 12º BIL Mth e 32º BIL Mth) naturalmente executam atividades de escalada 

em rocha as quais desenvolvem CA como coragem, autoconfiança, criatividade, 

equilíbrio emocional e persistência, características do líder militar (BRASIL, 2011). 

Para um praticante de escalada a coragem torna-se uma característica 

fundamental, pois as vias de escalada causam um sentimento de medo natural não apenas 

pela sua dificuldade, mas também pela altura e exposição, ou seja, distanciamento entre 

as chapeletas2 para que seja possível estabelecer um novo ponto de segurança. Associada 

à dificuldade da rota, é imprescindível ser autoconfiante para demonstrar segurança e 

convicção em suas atitudes a fim de manter-se emocionalmente estável diante dos 

obstáculos que surgem durante a rota de escalada (ILGNER, 2003). 

A criatividade é algo inerente para qualquer praticante de escalada, isso porque 

não existe somente uma maneira de alcançar o topo da via. Deve-se levar em consideração 

fatores como estatura do escalador, umidade da rocha e agarras intermediárias, ou seja, 

por vezes a maneira como um escalador  de 1,80 m subiu não será o mesmo modo que 

um escalador de 1,60 m subirá, pois provavelmente terá que utilizar agarras 

intermediárias para evitar um desgaste físico maior. Da mesma forma que um dia úmido 

exige uma estratégia de escalada diferente do que em dias ensolarados, pois as agarras da 

via terão que pressionadas com mais força ou até mesmo serem substituídas. São detalhes 

que irão exigir do escalador um planejamento criativo e irão influenciar diretamente no 

êxito da escalada (HÖRST, 2008). 

 

 

 

 

 

2 As chapeletas são proteções fixadas na pedra ou no muro de escalada para que o escalador consiga utilizar 

como ponto de segurança em caso de queda. 
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Figura 17 - Militar realizando atividade de escalada na Serra do Lenheiro (MG) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BRASIL (2020) 

 

2.2.3 Treinamento mental 

 

A escalada é um esporte que reúne diversos fatores para que se obtenha êxito na 

realização das vias. Apesar de a força física e a flexibilidade representarem uma parcela 

significativa do desempenho, se o escalador estiver debilitado mentalmente muito 

provavelmente irá fracassar em algum projeto ou campeonato. Segundo Ilgner (2003, p. 

32): 

 

Para a grande maioria de nós, quando chega o momento de enfrentar um 

desafio, o principal inimigo somos nós mesmos. Nossa autoestima e a imagem 

que temos de nós mesmos estão muito vinculadas aos êxitos. O ego controla 

grande parte do nosso comportamento. 

 

Grandes perfomances têm suas raízes em uma confiança inabalável, um foco 

singular, nas emoções positivas e na mentalidade ágil. Por outro lado, o baixo 

desempenho está associado à preocupação demasiada em não cair, dúvidas, tensão e 

incertezas, fatores que são associados a um cérebro mal aproveitado que está repleto de 

pensamentos de medo (HÖRST, 2008). 

Contudo, saber direcionar os pensamentos de maneira que estejam totalmente 

positivos e concentrados na prática da escalada não é uma tarefa fácil, e por isso existem 

algumas estratégias que facilitam esse processo e estão elencadas nos parágrafos a seguir. 

Separar a autoimagem da performance é o primeiro passo para o escalador escapar 

de uma mentalidade orientada para resultados e, consequentemente, ter um desempenho 

melhor na via, pois se o atleta associa sua própria imagem com o desempenho na escalada 

isso era levá-lo a uma necessidade obsessiva a desempenhar perfeitamente toda vez que 

toca na rocha. O resultado de não separar esses dois aspectos é uma intensa pressão, 
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ansiedade e medo de cair. Portanto, deve haver um esforço para focar somente nas ações 

atinentes à escalada propriamente dita como, por exemplo, um bom aquecimento, ensaio 

mental e um bom posicionamento de mãos e pés (HÖRST, 2008). 

Nesse esporte, pode-se escalar sozinho, com pessoas otimistas e positivas ou com 

pessoas cínicas e negativas. Quando um escalador está na presença de companhias 

negativas, por mais que não perceba em um primeiro momento, ele será impactado 

negativamente pela aura dos demais, pois sempre encontrará apoio para justificar os seus 

erros e, consequentemente, a evolução individual tornar-se-á mais vagarosa. Portanto, 

cercar-se de pessoas positivas é outra técnica que contribui psicologicamente para o êxito 

do escalador. Isso se deve ao fato de haver entre os escaladores a busca por soluções para 

certo trecho da via, feedbacks3 entre si e o compartilhamento de um pensamento otimista 

para escalar as vias mais difíceis (LARSSEN, 2018). 

Para melhorar em qualquer esporte, os objetivos pessoais devem exceder o nível 

atual e devem ir além da própria zona de conforto. Na escalada, isso se resume em escalar 

vias mais difíceis, apesar do desconforto físico e mental. É algo que irá desafiar os medos, 

mas é justamente através desse processo que o escalador irá expandir as suas habilidades 

para um nível mais alto e redefinirá a sua visão acerca do que possível (LYNCH, 2019). 

Outra estratégia bastante comum no esporte é usar a visualização para fomentar a 

zona de desempenho máxima. Primeiramente, deve-se usar a visualização mental para 

recordar os sentimentos positivos de uma boa performance no passado em uma situação 

similiar. Recomenda-se criar um filme mental de aproximadamente sessenta segundos 

desse evento passado usando todos os sentidos. Agora, com as emoções confiantes e 

positivas, o escalador deve fazer um ensaio mental de sua próxima escalada, fechando os 

olhos e visualizando o processo passo a passo. Após esse passo final, o atleta abre os 

olhos e inicia a rota de escalada real usando os mesmos movimentos ensaiados no 

treinamento mental (ILGNER, 2003). 

Para finalizar as técnicas de treinamento mental, é interessante, também, o atleta 

envolver-se em uma conversa interna positiva. Isso quer dizer que o escalador deve 

realizar um diálogo consigo mesmo de maneira positiva, através de frases como, por 

exemplo, “eu vou conseguir”, “isso não é tão difícil quanto parece” ou “estou seguro por 

uma corda, uma queda não seria um problema”. São maneiras de buscar um conforto 

 

3 Feedback consiste na manifestação de uma opinião, na demonstração de um ponto de vista, ou mesmo na 

análise de algo. 
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psicológico e aliviar a tensão do momento (HÖRST, 2008). 

 

2.2.4 Treinamento físico 

 

Por ser um esporte extremamente dinâmico, o preparo físico para a escalada 

envolve não somente membros superiores, mas também inferiores e core.  

No que diz respeito ao treinamento de membros superiores, o simples 

fortalecimento muscular tipicamente realizado nas academias através de máquinas ou 

peso livre não é suficiente, visto que o esporte demanda adaptações específicas, pois é 

preciso que as articulações, os tendões e as polias dos dedos das mãos sejam fortalecidos 

a fim de que possa gerar uma força de atrito na empunhadura capaz de sustentar o peso 

corporal. Sugere-se a realização de três tipos de pegas diferentes em fingerboard, tábua 

para fortalecimento dos membros superiores com o corpo em suspensão, como suficiente 

para gerar as adaptações necessárias às mãos em todos os tipos de pegadas (WATTS, 

1996). 

A parte do core é fundamental para manter a estabilidade durante os movimentos, 

já que esse conjunto de músculos é responsável pela adequação postural do tronco em 

qualquer movimento, evitando que o escalador aplique força demasiada nas mãos e pés 

para manter-se na rocha (LYNCH, 2019). 

De acordo com o Manual de Campanha EB20-MC-10.375 (2021), entre os 

exercícios que trabalham a parte lombar, glútea e abdominal do corpo estão: levantamento 

terra, abdominal infra, abdominal supra, abdominal remador, prancha lateral e frontal. 

Por fim, os membros inferiores ajudam o escalador a economizar força dos braços 

durante a escalada, pois são detentores de músculos maiores e, por isso, levam mais tempo 

para chegar à fadiga. Também são membros que auxiliam na potência e impulsionam o 

atleta para as agarras mais distantes. Os pés também são bastante exigidos. Estudos 

revelam que há um aumento de força nos pés devido a situação de isometria nesse 

segmento. A maior força exercida nos membros inferiores foi encontrada na dorso flexão 

dos pés ocorrendo um bloqueio no limite articuar do tornozelo. Segundo Hörst (2008, p. 

198), os membros inferiores podem ser treinados através de exercícios como: 

agachamentos com peso livre, salto na caixa, exercícios de propriocepção para 

fortalecimento de joelho e tornozelo, e através da utilização de máquinas como cadeira 

flexora, extensora e leg press. 
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2.3 A LIDERANÇA MILITAR  

 

O militar que exerce função de comando, seja ele oficial ou praça, é revestido de 

uma autoridade legal a qual implica diretamente no fato de que os subordinados possuem 

a obrigação de cumprir as ordens emitidas pelos militares em posição hierárquica 

superior. Contudo, o quão motivado e empenhado no cumprimento da missão o 

subordinado estará está estritamente relacionado ao estilo de liderança que o comandante 

está exercendo. A liderança militar transcende o mero exercício formal da autoridade pelo 

comandante, visto que possui um envolvimento pessoal com os subordinados e atinge 

também a área afetiva, pois engloba sentimentos e emoções humanas (BRASIL, 2011). 

O Manual de Campanha C-20-10 (2011, p. 3-3), do Exército Brasileiro define 

liderança militar como: 

 

[...] processo de influência interpessoal do líder militar sobre seus liderados, 

na medida em que implica o estabelecimento de vínculos afetivos entre os 

indivíduos, de modo a favorecer o logro dos objetivos da organização militar 

em uma dada situação. 

 

Desde o começo da carreira, a liderança está presente na rotina dos militares, e 

por isso o militar deve não apenas comandar a sua fração, mas também liderá-la com a 

finalidade de obter êxito nas diversas missões existentes na vida castrense. À medida que 

se vai galgando novos postos e graduações, o militar fica responsável por frações maiores 

que podem variar, no caso dos oficiais, desde um pelotão até um comando militar de área.  

Com base no parágrafo acima, a liderança passa, aos poucos, a ter um caráter mais 

indireto e é exercida sobre líderes intermidários para que a influência do líder principal 

possa chegar aos demais subordinados (DEFESANET, 2020). 

 

Figura 18 – Formas de liderança 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BRASIL (2011) 
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2.3.1 Os pilares da liderança 

 

De acordo com o Manual de Campanha C-20-10 (2011), a liderança está 

estabelecida sobre três pilares: proficiência profissional, senso moral e traços de 

personalidade característicos de um líder e atitudes adequadas. Além de interagir com o 

grupo e com a situação, o líder militar deve saber, ser e fazer. 

 

Figura 19 – Pilares da liderança militar 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BRASIL (2011) 

 

A proficiência profissional resume-se na capacidade, conhecimento e cultura. É 

uma característica de suma importância para o líder, pois é a primeira qualidade 

observada naqueles que exercem função de comando. Ela abrange, além dos 

conhecimentos técnico-profissionais, a capacitação física e habilidade para se comunicar 

de maneira eficaz com os subordinados. 

O senso moral compreende em o líder absorver valores éticos para usufruir do seu 

cargo hierárquico em prol do bem da coletividade e da missão, sem visar a qualquer 

objetivo pessoal. 

A atitude adequada pode ser entendida como a forma que o líder demonstra os 

valores e a competência de sua personalidade. Trata-se de fazer e transmitir aos 

subordinados os exemplos corretos. Pilar este que está de acordo com frase do nobre 

francês do século XVII, François La Rochefoucauld: “Nada é tão contagioso como o 

exemplo”.  

A fim de que haja um densenvolvimento efetivo da capacidade de liderança, é 

importante que os três pilares estejam em harmonia. É necessário que haja coerência por 

parte do líder, ou seja, também praticar aquilo que se cobra do grupo. A falta de retidão 
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de caráter do líder destrói a confiança, sem a qual não se pode liderar (BRASIL, 2011). 

 

 

2.3.2 O desenvolvimento dos CA através do esporte 

 

O líder militar deve ser detentor de habilidades individuais relacionados à área 

afetiva que o ajudarão a desenvolver a capacidade de liderar e influenciar seus liderados. 

Essas carcterísticas distinguem as pessoas entre si e faz com que o líder assuma o seu 

lugar de maneira natural (GOLEMAN, 2015). 

Uma das principais formas para que haja o desenvolvimento desses valores é 

através da prática esportiva visto que, de acordo com Manual de Campanha EB20-MC-

10.375 (2021), o TFM possui como um dos objetivos cooperar para o desenvolvimento 

dos CA. 

 

Cabe ressaltar que as competições desportivas [...] constituem numa 

importante ferramenta de desenvolvimento de atributos essenciais para o 

combate, como: coragem, equilíbrio emocional, concentração, capacidade de 

raciocínio sob pressão, estratégia, liderança, superação, trabalho em equipe, e 

desenvolvimento do espírito de corpo, sobretudo nos corpos de tropa a partir 

do nível pelotão, seção, peça ou turma. (BRASIL, 2021, p. 11-6, grifo próprio). 

 

São muitos os esportes praticados dentro das organizações militares como, por 

exemplo, corrida, natação, treinamento neuromuscular, orientação, vôlei, basquete, 

atletismo, polo aquático e escalada (especialmente nos quartéis do comando militar do 

leste).  

No Exército Brasileiro é comum as brigadas e escolas de formação organizarem 

olimpíadas anuais tendo em vista sempre manter os indivíduos aptos fisicamente para 

bem exercer suas funções em situações críticas, partindo da premissa de que o esporte 

imita o combate. A seguir estão elencados os 11 atributos desenvolvidos através do 

esporte, de acordo com Manual de Campanha EB20-MC-10.375 (2021): “a) 

sociabilidade; b) autoconfiança; c) camaradagem; d) cooperação; e) coragem; f) decisão; 

g) dinamismo; h) equilíbrio emocional; i) comando; j) resiliência; e k) tolerância”. 
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3. REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

Com vistas a explorar a especificidade do tema e analisar a semelhança entre os 

CA utilizados em combate e aqueles desenvolvidos nos dois esportes em pauta, 

formulamos o seguinte questionamento de pesquisa: de que maneira seria mais efetivo 

incluir os desportos de escalada e orientação nas organizações militares de modo a buscar 

um aumento do rendimento individual do militar em situações de combate? 

A fim de contribuir ao máximo para a Força Terrestre a pesquisa vai além das 

escolas de formação, locais onde a prática desses esportes é mais vigorosa, e se estende 

àqueles que já se formaram nos estabelecimentos de ensino do Exército Brasileiro e, 

atualmente, integram os corpos de tropa. 

Para solucionar o problema, levaremos em consideração o fato de os militares do 

Exército estarem sendo constantemente empregados em diversas operações, que variam 

desde uma ajuda humanitária até um caso de intervenção federal, e necessitarem uma 

melhora dos CA a fim de melhor render e coordenar suas frações nos conflitos ao passo 

que também ajudam a preservar a imagem da Força Terrestre. 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

A fim de ratificar a credibilidade deste trabalho e não interferir na investigação 

dos fenômenos humanos realizou-se uma pesquisa descritiva, a qual “Procura descobrir, 

com a [máxima] precisão possível, a frequência com que um fenômeno ocorre, sua 

relação e conexão com outros, sua natureza e características” (CERVO; BERVIAN, 

1996). 

Também foi realizada uma pesquisa exploratória, a qual assumiu o caráter de 

pesquisa bibliográfica a fim de fornecer a base teórica para este trabalho e verificar a 

quantidade de fontes disponíveis nas bibliografias do Exército que tratam sobre o tema. 

 Quanto à abordagem, a pesquisa caracterizou-se por ser quantitativa, pois levou 

em consideração a quantificação, tanto na coleta dos dados, quanto no tratamento das 

variáveis, como: percentual e análises multivariadas. 

O instrumento para coleta de dados utilizado foi a realização do questionário. Para 

Chizzotti (2000, p. 35): 
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O questionário consiste em um conjunto de questões pré-elaboradas, 

sistemática e sequencialmente dispostas em itens que constituem o tema da 

pesquisa, com o objetivo de suscitar dos informantes respostas por escrito [...] 

sobre assunto que os informantes saibam opinar ou informar. 

 

Esse tipo de coleta de dados, além de agilizar e facilitar a tabulação de dados, 

também apresenta uniformidade na hora da medição das respostas, devido à igualdade de 

vocabulário, à ordem de perguntas e às instruções para todos os entrevistados.  

Feito esse levantamento, concluiu-se que no Exército Brasileiro há poucos 

trabalhos científicos que tratam sobre o ensino de orientação e nenhum trabalho científico 

que trata sobre a escalada esportiva e sua aplicação no meio militar, visto que este último 

desporto recém está sendo inserido na Instituição, contudo já conta com uma equipe da 

CDE. As fontes encontradas no Exército Brasileiro restringem-se aos manuais de 

campanha C 21-26 (1980), C 21-74 (1986) e EB20-MC-10.375 (2021). 

Por outro lado, foram encontradas diversas fontes oriundas do meio civil cujos 

métodos de ensino têm aplicação no meio militar, que tratam sobre os esportes de escalada 

e orientação, dos quais foram retirados muitos conhecimentos para bem embasar este 

trabalho como, por exemplo, os livros (FRIEDMANN, 2009) e (HÖRST, 2008). 

Ambos os questionários feitos para coletar os dados tiveram por finalidade realizar 

uma autoavaliação a fim de destacar os principais CA aflorados na prática da escalada e 

da orientação. Contudo, o primeiro questionário abrangeu somente os cadetes do segundo 

ao quarto ano da Academia Militar das Agulhas Negras e também teve como objetivo 

verificar se os cadetes sentem a necessidade de acréscimo de instruções voltadas para 

esses esportes a fim de colaborar para o aprimoramento profissional.  Já o segundo 

questionário teve como público alvo militares já formados nas instituições de ensino do 

Exército, abrangendo, portanto, oficiais e praças e também teve como objetivo levantar, 

através da autoavaliação, os CA aflorados nas missões mais difíceis que participaram a 

fim de relacionar os atributos desenvolvidos nos esportes em questão com as diversas 

missões reais que estes militares se envolveram. 

Foram dispostos nos questionários 15 conteúdos atitudinais retirados do perfil 

profissiográfico do cadete do primeiro ano, já que o Curso Básico é comum a todos os 

militares formados nesta instituição de ensino. 
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4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ACERCA DO PRIMEIRO QUESTIONÁRIO 

 

Gráfico 1 – Porcentagem de cadetes por ano que realizaram a pesquisa. 

 

 

 

 

  

 

Fonte: AUTOR (2022) 

 

Ao todo, 67 cadetes responderam à pesquisa, sendo 31 (46%) do quarto ano, 19 

(28%) do terceiro ano e 17 (26%) do segundo ano. Vale ressaltar que a pesquisa não 

envolveu os cadetes do primeiro ano devido a não execução do Estágio Básico do 

Combatente de Montanha (EBCM) até o presente momento, fato este que impacta 

diretamente na execução do questionário. 

 

Gráfico 2 - Principais CA desenvolvidos na atividade de escalada durante a SIEsp do 

primeiro ano 

 

Fonte: AUTOR (2022) 
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Ao responder o questionário os cadetes tiveram a oportunidade de escolher os três 

CA que mais se enquadravam em seu caso durante a execução das avaliações de escalada 

do EBCM. Os três atributos que mais se destacaram foram a autoconfiança (45 votos), a 

coragem física (38 votos) e a persistência (29 votos). Vale ressaltar que essas 

competências atitudinais estão de acordo com as qualidades militares previstas no Manual 

de Campanha C 21-74 (1986), do Exército Brasileiro.  

  

 

Gráfico 3 – Principais CA desenvolvidos na corrida de orientação pelos cadetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR (2022) 

 

De maneira semelhante à pergunta formulada no questionário para o 

desenvolvimento do gráfico 2, esta teve por objetivo levantar, na opinião dos cadetes, os 

três principais conteúdos atitudinais desenvolvidos na corrida de orientação e obtiveram 

destaque, de maneira decrescente, os seguintes atributos: decisão (37 votos), 

autoconfiança (28 votos) e rusticidade (23 votos). 

Nesse esporte, a decisão é um fator fundamental para o êxito, do mesmo modo 

que nas diversas operações militares. Uma decisão errada pode acarretar em uma série de 

consequências indesejáveis que podem ser amplamente divulgadas através da mídia. A 

fim de exemplificar as consequências de uma decisão errada, podemos relembrar uma 

ação comandada por um tenente do EB ocorrida em 2019, a qual houve a execução de 

mais de 80 tiros de fuzil contra um veículo civil. O tenente alegou ter confundido o carro 

que foi alvejado com o carro de criminosos. Ação esta que resultou em 1 morte, 2 feridos 
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e condenação dos responsavéis pela ação (G1, 2019). 

Deste modo, a corrida de orientação pode ser uma ferramenta valiosa para 

aprimorar a capacidade de decidir sob uma situação de estresse, além de ser um esporte 

acessível e fortemente divulgado no EB. 

 

Gráfico 4 – O acréscimo de instruções sobre escalada e orientação durante a formação 

neste estabelcimento de ensino 

 

 

  

   

 

 

Fonte: AUTOR (2022) 

 

A fim de colaborar para a formação acadêmica deste estabelecimento de ensino, 

foi verificado no âmbito do corpo de cadetes se haveria interesse em aumentar o número 

de horas destinado ao ensino da escalada e corrida de orientação. A maior parte dos 

cadetes (81%) respondeu de maneira afirmativa que o ensino de ambos os esportes são 

válidos para melhorar o desempenho do líder militar em situações de combate e uma parte 

menor (13%) respondeu que somente o ensino da corrida de orientação já é o suficiente 

para que haja melhora do desempenho da liderança nos conflitos. Apenas 4% do efetivo 

envolvido na pesquisa responderam que não há necessidade de aumentar o número de 

horas de instrução voltada para esses esportes e 2% responderam que deveria haver 

somente o acréscimo de instruções voltadas para o desporto escalada. 

Ao analisarmos o Plano de Disciplina (PLADIS) de 2021, do curso básico da 

AMAN, notamos que a carga horária destinada ao ensino da orientação diurna é de 36 

horas e da noturna é de apenas 8 horas. Sugere-se, portanto, a redistribuição desse tempo 

ou acréscimo de horas para instruções noturnas de orientação, haja que vista um grande 

aliado do sigilo das operações é a escuridão. Além disso, à noite é possível desenvolver 

os CA de maneira mais intensa, visto que a visibilidade é prejudicada, logo, cresce de 

importância os CA como meticulosidade e a adaptabilidade.  

No que tange à escalada, uma oportunidade comum a todos os cadetes da AMAN 

de travarem contato com esse esporte é através da realização do EBCM, conduzido pela 
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Seção de Instrução Especial (SIEsp), no primeiro ano. Contudo, o número de horas 

destinado ao ensino das técnicas de escalada livre, de acordo com o Programa Padrão 

Especial   08/01 – Estágio Básico do Combatente de Montanha, é de 25 horas diurnas e 3 

horas noturnas, de um total de 47 horas de instrução. Seria interessante, portanto, o ensino 

dessas técnicas durante a sessões de TFM, colaborando para um acréscimo do número de 

horas destinados ao ensino desse desporto e, consequentemente, para o desenvolvimento 

dos CA previstos no perfil profissiográfico dos cadetes.  

  

4.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ACERCA DO SEGUNDO QUESTIONÁRIO 

 

 Gráfico 5 – Porcentagem de militares que já se formaram que participaram da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR (2022) 

 

Nesta pesquisa, houveram 31 participantes (oficiais e praças de carreira) sendo 

onze capitães, quatro 1º tenentes, seis 2º tenentes, quatro 1º sargentos, dois 2º sargentos e 

quatro 3º sargentos. Isso tudo com objetivo de abranger o máximo de militares formados 

nas instituições de ensino do EB. 

 

Gráfico 6 – Participação em corridas de orientação 

 

 

 

  

 

 

Fonte: AUTOR (2022) 

 

Todos os militares entrevistados afirmaram já ter participado de alguma corrida 
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de orientação. Algo que não surpreende, já que existe uma proximidade muito grande 

entre a orientação e o meio militar.   

É importante relembrar que nos corpos de tropa, as brigadas e até mesmo os 

batalhões, organizam competições dessa modalidade a fim de desenvolver os CA 

previstos no Manual de Campanha 10.375 (2021), do EB, e manter o seu pessoal 

capacitado no que se refere à orientação. 

Outro fator que colabora para esse contato com o esporte é o fato de haver, ainda 

nas escolas de formação, o incentivo para o militar buscar o aperfeiçoamento profissional 

constantemente, de modo que o militar esteja apto a exercer sua liderança e aplicar seu 

conhecimento em situações extremas, sejam elas situações de guerra ou não-guerra. 

 

Gráfico 7 – CA desenvolvidos na corrida de orientação por militares que já se formaram

 

Fonte: AUTOR (2022) 

 

Na realização do questionário, os militares tiveram a oportunidade de elencar os 

três principais atributos densenvolvidos na corrida de orientação. Ao realizar a análise do 

questionário os três atributos que se destacaram, em ordem decrescente, foram a decisão 

(15 votos), a persistência (13 votos) e a autoconfiança (13 votos). Atributos estes que são 

fundamentais para o militar no amplo espectro dos conflitos. A decisão é empregada em 

diversos momentos durante uma corrida de orientação, desde a escolha de rota até a 

maneira mais rápida para abordar o ponto de controle. Já a persistência relaciona-se 

diretamente com o fato de o atleta manter-se firme ao seus objetivos, apesar das 

dificuldades da pista. Não obstante, a autoconfiança consiste em demonstrar uma conduta 
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convicta e segura durante a execução da prova.  

Além disso, os conflitos modernos são híbridos, ou seja, também ocorrem de 

maneira irregular e estão inseridos em cenários bastante dinâmicos, os quais exigem da 

Força Terrestre tropas capazes de agir com flexibilidade, rapidez e precisão no terreno a 

fim de obter a sincronia necssária às operações. Visando a essa realidade, um dos 

treinamentos que mais desponta para essa preparação é a corrida de orientação, esporte 

que se aproxima das vivências do combate e é capaz de desenvolver atributos físicos, 

técnicos, táticos, intelectuais e morais. Portanto, contribui de sobremaneira para o 

aprimoramento profissional dos quadros do Exército Brasileiro (EB). 

 

Gráfico 8 – Contato com a escalada 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR (2022) 

  

No que diz respeito à escalada, 87% dos militares questionados julgaram possuir 

o EBCM, ministrado em organizações militares de montanha e na Academia Militar das 

Agulhas Negras, ou já ter tido algum contato com a escalada estando, portanto, cientes de 

como se desenvolve a prática deste desporto, ao passo que 13% nunca teve o contato 

prático com o esporte. 
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Gráfico 9 - CA desenvolvidos na atividade de escalada por militares que já se formaram 

 

 Fonte: AUTOR (2022) 

 

Ao longo do preenchimento do questionário os oficiais e praças tiveram a 

oportunidade de elencar os 3 principais atributos que julgaram ser relevantes para o 

desenvolvimento da escalada. Os atributos que mais se destacaram nesta pesquisa, em 

ordem decrescente, foram a coragem (16 votos), o equilíbrio emocional (15 votos) e a 

autoconfiança (14 votos), evidenciando que a prática esportiva da escalada pode ser um 

meio eficaz para buscar a melhora desses atributos. 

 O treinamento físico de um escalador, apesar de ser bastante específico 

para o esporte, é também capaz de auxiliar o militar em situações de combate ao se 

deparar com obstáculos no terreno, pricipalmente aqueles enquadrados no combate em 

localiade, pois exigem do militar não somente força, mas por vezes criatividade e 

coragem. CA esses que são desenvolvidos através da prática da escalada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20



45 
 

0

5

10

15

20

25

 

Gráfico 10 – Operações militares e os CA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR (2022) 

 

Ao final do questionário, houve uma pergunta para que fosse feita a escolha dos 

três principais CA que os líderes militares julgaram ser mais importantes para a execução 

das operações mais difíceis. Essa questão foi inserida no questionário a fim de que se 

tenha uma base empírica para a comparação dos CA desenvolvidos nos esportes em foco 

neste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) com os atributos que os militares mais 

julgaram ser necessários para o êxito da operação que envolveu maiores níveis de estresse 

físico e psicológico em suas carreiras. Destacaram-se, em ordem decrescente, os seguintes 

atributos: equilíbro emocional (23 votos), autoconfiança (14 votos) e coragem (14 votos). 

Dentre os casos recentes que expuseram de modo negativo a imagem da Força 

Terrestre, mas que poderiam ter sido evitados em virtudes dos CA bem desenvolvidos, 

podemos explorar o caso do oficial que, em 2008, foi acusado por três homicídios 

triplamente qualificados ao deixar 3 suspeitos em uma área de facção rival (G1, 2008). 

Ao findarmos a análise dessa ação, pudemos concluir que o militar deixou envolver-se 

pela emoção do momento, negligenciando as normas legais para a conduta de detidos, o 

que nos permite identificar a sua falta de equlíbrio emocional, bem como a falta de 

autoconfiança, já que agiu de acordo com os assessoramentos errôneos de seus 

subordinados. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente TCC teve como objetivo principal evidenciar a relação dos conteúdos 

atitudinais em comum existentes nos esportes de escalada e corrida de orientação com 

atividades operacionais, de modo a maximizar a performance do líder militar em situações 

de combate. 

Os objetivos secundários desta pesquisa foram não somente identificar as 

características que o líder militar deve possuir segundo o Manual de Campanha C-20-10, 

do EB (2011) e apresentar ambos os esportes de modo que o leitor pudesse compreender 

as características e peculiaridades de cada um, mas também fornecer um estudo-base para 

verificar a viabilidade de implementação desses esportes nas sessões de TFM como uma 

alternativa para o desenvolvimento dos CA. 

A orientação em campanha possui uma semelhança muito grande com a corrida 

de orientação, fato este que leva muitos militares a participarem de competições desta 

modalidade desportiva. No manual interno da EsEFEx (2013), trata-se acerca dos 

fundamentos técnicos deste esporte, sendo uma das poucas fontes literárias no EB que 

abordam essa modalidade. 

Contudo, vale relembrar que os Manuais de Campanha C 21-26 (1980) e C 21-74 

(1986), ambos do EB, os quais tratam a respeito da orientação, estão desatualizados e 

carecem de informações no que diz respeito às novas técnicas de orientação e 

metodologias  de ensino. São conteúdos que necessitam de atualização há anos, já que 

esses manuais em específico não estão de acordo com o curso das evoluções que o nosso 

Exército vem sofrendo. Além disso, esses manuais são as principais fontes de consulta 

dos nossos instrutores, no âmbito do Exército, para o ensino deste assunto. 

No que se refere à escalada militar, a Força Terreste possui o Centro de Instrução 

de Operações em Montanha, sediado em São João del Rei – MG, responsável pela 

coordenação e execução do Curso Básico de Montanhismo (CBM) e Curso Avançado de 

Montanhismo (CAM). Os fundamentos técnicos utilizados na escalada militar são 

ensinados no CBM e possuem certa semelhança com a escalada esportiva. Basicamente 

a diferença reside no fato de a escalada militar sempre se enquadrar em um contexto 

tático.  

No que tange à escalada esportiva, o Exército ainda não possui manuais, contudo 
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é um esporte que está se disseminando cada vez mais rápido na Força Terrestre. Partindo 

desta premissa, a CDE  está realizando um processo de seleção para formar uma equipe 

de escaladores que irá competir em campeonatos nacionais e internacionais a fim de 

representar a Força. 

Foi constatado nos resultados obtidos através dos questionários que os CA 

desenvolvidos nas operações em que os militares julgaram envolver maiores níveis de 

estresse, assemelham-se aos mesmos CA desenvolvidos nos esportes em pauta neste 

trabalho. Ao findar a análise, concluímos que os três CA que os militares julgaram ser 

mais importante nas operações (equilíbrio emocional, autoconfiança e persistência) 

possuem forte semelhança com os atributos mais desenvolvidos na escalada 

(autoconfiança, coragem e equilíbrio emocional) e corrida de orientação (decisão, 

autoconfiança e persistência). 

Neste ínterim, visando melhor capacitar os recursos humanos do Exército 

Brasileiro, sugere-se que sejam realizadas mais pesquisas acerca da corrida de orientação 

e escalada esportiva, bem como a inclusão desses esportes no TFM das organizações 

militares. Ademais, a criação de projetos com o objetivo de atualizar os nossos manuais 

no que diz respeito ao ensino da orientação de campanha e orientação esportiva, bem 

como a criação de manuais para regulamentar treinamentos de escalada esportiva é 

essencial para melhorar o nível das instruções militares e o rendimento dos líderes 

militares nos conflitos. Outras medidas como a redistribuição da carga horária e o 

incremento de instruções acerca da escalada esportiva e corrida de orientação nas escolas 

de formação do EB seriam de grande valia para o aperfeiçoamento dos nossos militares.     
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A – Questionário realizado com os cadetes da Academia Militar das 

Agulhas Negras 

 

O presente instrumento de coleta de dados é parte do Trabalho de Conclusão de 

Curso, do curso de formação de oficial da AMAN, do Cad Inf FÁBIO Luís dos Santos 

GERALDO, cujo tema é: "OS CONTEÚDOS ATITUDINAIS DESENVOLVIDOS NOS 

ESPORTES DE ESCALADA E CORRIDA DE ORIENTAÇÃO QUE PODEM 

AJUDAR O LÍDER MILITAR EM SITUAÇÕES DE COMBATE." A pesquisa é voltada 

cadetes da AMAN das turmas de 2022, 2023 e 2024. 

Sua experiência irá contribuir, sobremaneira, para possíveis ações que visem 

melhorar a formação física e atitudinal dos militares do Exército Brasileiro. A 

apresentação dos resultados será feita de maneira a não permitir a identificação das 

pessoas envolvidas. Caso tenha interesse em participar desta pesquisa, por favor, 

preencha o questionário a seguir: 

 

1. Você é cadete de qual ano? (2º, 3º e 4º) 

2. À respeito da SIEsp do primeiro ano (Amb Op Montanha), quais os 3 

principais atributos da área afetiva você julgou ser fundamental para a 

execução das rotas de escalada do estágio? (Abnegação, adaptabilidade, 

autoconfiança, camaradagem, competitividade, coragem física, criatividade, 

decisão, equilíbrio emocional, iniciativa, lealdade, persistência, 

responsabilidade, organização e rusticidade) 

3. Na sua opinião, quais os 3 principais atributos da área afetiva desenvolvidos 

na prática da corrida de orientação?  (Abnegação, adaptabilidade, 

autoconfiança, camaradagem, competitividade, coragem física, criatividade, 

decisão, equilíbrio emocional, iniciativa, lealdade, persistência, 

responsabilidade, organização e rusticidade) 

4. Com base nas respostas anteriores, você julga importante o acréscimo de 

instruções relacionados à Escalada e à Orientação durante a formação 

acadêmica a fim de melhorar o desempenho do militar em combate? (Sim, 

não, somente corrida de orientação, somente escalada esportiva) 
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APÊNDICE B – Questionário realizado com militares que já se formaram em 

estabelecimentos de ensino do Exército Brasileiro 

 

O presente instrumento de coleta de dados é parte do Trabalho de Conclusão de 

Curso, do curso de formação de oficial da AMAN, do Cad Inf FÁBIO Luís dos Santos 

GERALDO, cujo tema é: "OS CONTEÚDOS ATITUDINAIS DESENVOLVIDOS NOS 

ESPORTES DE ESCALADA E CORRIDA DE ORIENTAÇÃO QUE PODEM 

AJUDAR O LÍDER MILITAR EM SITUAÇÕES DE COMBATE." A pesquisa é voltada 

militares que já se formaram em algum estabelecimento de ensino do Exército Brasileiro, 

de modo a englobar oficiais e praças. 

Sua experiência irá contribuir, sobremaneira, para possíveis ações que visem 

melhorar a formação física e atitudinal dos militares do Exército Brasileiro. A 

apresentação dos resultados será feita de maneira a não permitir a identificação das 

pessoas envolvidas. Caso tenha interesse em participar desta pesquisa, por favor, 

preencha o questionário a seguir: 

 

1. Qual seu posto / graduação? (Cel, Ten Cel, Major, Capitão, 1º Tenente, 2º 

Tenente, Aspirante, Subtenente, 1º Sargento, 2º Sargento, 3º Sargento) 

2. Já participou de alguma corrida de orientação? (sim, não) 

3. Na sua opinião, quais os 3 principais atributos da área afetiva desenvolvidos na 

prática da corrida de orientação? (Abnegação, adaptabilidade, autoconfiança, 

camaradagem, competitividade, coragem física, criatividade, decisão, equilíbrio 

emocional, iniciativa, lealdade, persistência, responsabilidade, organização e 

rusticidade) 

4. Possui EBCM ou já teve contato com a escalada? (Sim, não) 

5. Em caso de afirmativo na resposta anterior, quais os 3 principais atributos da 

área afetiva você julga serem desenvolvidos na escalada? (Abnegação, 

adaptabilidade, autoconfiança, camaradagem, competitividade, coragem física, 

criatividade, decisão, equilíbrio emocional, iniciativa, lealdade, persistência, 

responsabilidade, organização e rusticidade) 

6. Considerando a operação que envolveu maiores níveis de estresse físico e 

psicológico, quais os atributos da área afetiva que julgou serem necessários para 

o êxito da missão? (Escolha três) (Abnegação, adaptabilidade, autoconfiança, 

camaradagem, competitividade, coragem física, criatividade, decisão, equilíbrio 
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emocional, iniciativa, lealdade, persistência, responsabilidade, organização e 

rusticidade) 

 


