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RESUMO 

 

 

As primeiras mulheres ingressaram no Exército Brasileiro em 1992, na Escola de 

Administração do Exército. Em 2017, a Linha de Ensino Militar Bélico recebeu as 

primeiras mulheres para serem formadas na linha combatente da Força. Na Escola 

Preparatória de Cadetes, em Campinas, para serem futuras Oficiais do Exército. No 

4º GAC L, em Juiz de Fora, para cursarem o período Básico do curso de Formação 

de Sargentos. Na Linha de Ensino Militar Bélico, as exigências físicas são maiores 

que nas outras especialidades. Com isso, o esforço físico das mulheres é bem mais 

acentuado. O Treinamento Físico Militar é uma atividade muito importante para os 

militares, a fim de estarem sempre bem preparados fisicamente, para poderem 

superar as dificuldades impostas em um eventual combate. Durante a formação dos 

militares são realizados testes físicos nos alunos, que influenciam nos resultados 

finais dos cursos. Desta forma, este trabalho visa a dar melhores subsídios para 

escolha dos índices a serem aplicados para as mulheres que optaram a serem 

Sargentos do Exército, em virtude da experiência do autor durante o comando do 4º 

GAC L, nos anos de 2017 e 2018, acompanhando de perto as dificuldades das alunas 

em atingirem os índices em vigor. 

 

 

Palavras-chave: Linha de Ensino Militar Bélico; Segmento Feminino; Testes Físicos. 
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ABSTRACT 

 

 

The first women joined the Brazilian Army in 1992 at the Army School of Administration. 

In 2017, the War military education line received the first women to be formed in the 

force's combatant line. At the Cadets preparatory school in Campinas, to be future 

army officers. In the 4th GAC L, in Juiz de Fora, to attend the basic period of the training 

course of sergeants. In the military education line, physical demands are higher than 

in other specialties. With this, the physical exertion of women is much more 

accentuated. The military physical training is a very important activity for the military, 

in order to be always well prepared physically, so that they can overcome the difficulties 

imposed in a possible combat. During the training of the military, physical tests are 

performed on the students, which influence the final results of the courses. Thus, this 

work aims to give better subsidies for choosing the indices to be applied to women who 

chose to be Army sergeants, due to the author's experience during the command of 

the 4th GAC L, in the years 2017 and 2018, closely accompanying the students ' 

difficulties in achieving the indices in force. 

 

Keywords: military war education line; Female segment; Physical tests. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A primeira participação de uma mulher brasileira em combate ocorreu em 1823. 

Maria Quitéria de Jesus participou da luta pela manutenção da independência do 

Brasil, sendo considerada a primeira mulher a assentar praça em uma Unidade Militar. 

Entretanto, somente em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, as mulheres 

oficialmente ingressaram no Exército Brasileiro. Foram enviadas 73 enfermeiras, 67 

delas enfermeiras hospitalares e 6 especialistas em transporte aéreo. Elas serviram 

em quatro diferentes hospitais do exército norte-americano, todas se voluntariaram 

para a missão e foram as primeiras mulheres a ingressar no serviço ativo das forças 

armadas brasileiras. Após a Guerra, assim como o restante da FEB, as enfermeiras, 

em sua maioria foram condecoradas, ganharam a patente de oficial e licenciadas do 

serviço ativo militar. 

Em 1992, a Escola de Administração do Exército (EsAEx), Salvador – BA, 

matriculou a primeira turma de 49 mulheres, mediante a realização de concurso 

público. E, em 1996, Maria Quitéria de Jesus, a Paladina da Independência, foi 

reconhecida, nas fileiras do Exército, como Patrono do Quadro Complementar de 

Oficiais do Exército Brasileiro. 

O Exército instituiu o Serviço Militar Feminino Voluntário para Médicas, 

Dentistas, Farmacêuticas, Veterinárias e Enfermeiras de nível superior (MFDV) em 

1996. Naquela oportunidade, incorporou a primeira turma de 290 mulheres voluntárias 

para prestarem o serviço militar na área de saúde. Essa incorporação ocorreu em 

todas as doze Regiões Militares do País. 

O Instituto Militar de Engenharia - IME (Rio de Janeiro - RJ) em 1997, matriculou 

a primeira turma de 10 mulheres alunas, a serem incluídas no Quadro de Engenheiros 

Militares (QEM). A Escola de Saúde do Exército - EsSEx (Rio de Janeiro -RJ) 

matriculou e formou, no mesmo ano, a primeira turma de oficiais médicas, dentistas, 

farmacêuticas, veterinárias e enfermeiras de nível superior, no Quadro de Saúde do 

Exército. 

No ano de 1998, o Exército instituiu o Estágio de Serviço Técnico, para 

profissionais de nível superior que não sejam da área de saúde. Naquela 

oportunidade, incorporou a primeira turma de 519 mulheres advogadas, 

administradoras de empresas, contadoras, professoras, analistas de sistemas, 
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engenheiras, arquitetas, jornalistas, entre outras áreas de ciências humanas e exatas, 

atendendo às necessidades de Oficial Técnico Temporário (OTT) da Instituição. 

A Escola de Saúde do Exército em 2001, permitiu a inscrição de mulheres para 

participar do concurso público para o preenchimento de vagas no Curso de Sargento 

de Saúde que passou a funcionar em 2002. 

Em 2016, o Exército Brasileiro abriu concurso para o segmento feminino 

ingressar na Linha de Ensino Militar Bélico. Especialidades da Força que forma os 

militares combatentes, aptos a participar mais efetivamente de um conflito armado. 

Em 2017, ingressaram na EsPCEx 40 mulheres para a carreira de Oficial. E, 

no 4º GAC L ingressaram 66 mulheres para a carreira de sargentos. 

Desta forma, o presente trabalho será desenvolvido com a finalidade de relatar 

os desafios, durante os testes físicos, da mulher no primeiro ano de formação de 

sargentos combatentes do Exército Brasileiro, em virtude da experiência do autor 

adquirida durante os dois anos de Comando no 4ª GAC L, unidade que recebeu as 

primeiras mulheres para a formação de sargentos de carreira da Linha de Ensino 

Militar Bélico, durante os anos de 2017 e 2018. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

Durante o ano de 2017, na formação básica de sargentos das primeiras 

mulheres da Linha de Ensino Militar Bélico verificou se muitas dificuldades das 

mulheres para obterem o índice de aprovação na disciplina de TFM. 

Os índices cobrados nas diversas fases estão adequados? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

Concluir se os índices cobrados nas avaliações físicas das mulheres durante a 

formação básica da Linha de Ensino Militar Bélico estão adequados. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Os índices cobrados no exame de aptidão física (EAF) estão adequados. 

b) Os índices cobrados na avaliação diagnóstica (AD) estão adequados. 

c) Os índices cobrados na avaliação formativa (AF) estão adequados. 

d) Os índices cobrados na avaliação corrente (AC) estão adequados. 

 

1.3  HIPÓTESE 

 

A diferença entre os índices cobrados no Exame de Aptidão Física Inicial e na 

Avaliação Corrente das mulheres, no primeiro ano de formação, não estão de acordo 

com a evolução física do militar prevista no manual de Treinamento Físico do Exército 

Brasileiro. 

  

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

A referida pesquisa só será realizada sobre a atividade de treinamento físico 

das mulheres durante a formação básica na Linha de Ensino Militar Bélico. 

Não serão abordados outros aspectos que envolvem a formação das alunas. 

Também não se pretende definir quais os índices que deveriam ser cobrados nos 

diversos testes físicos da formação básica do CFS. 

 

1.5 RELEVANCIA DO ESTUDO 

 

Poderá ser utilizada para se aperfeiçoar a portaria que trata do assunto, 

retificando ou ratificando os índices cobrados nos diversos testes físicos realizados. 
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2 O EXAME DE APTIDÃO FÍSICA  

 

Conforme previsto no manual do candidato, após a aprovação na prova 

intelectual. O candidato é submetido aos testes físicos. Esses testes são realizados 

em diversas OM do Exérctito Brasileiro, conforme a região que o candidato fez o 

concurso. 

A aptidão física é expressa pelo conceito “APTO(A)” ou “INAPTO(A)”, e é 

avaliada pela aplicação de tarefas a serem realizadas pela candidata (com seu próprio 

traje esportivo), em movimentos sequenciais padronizados e de forma contínua, 

conforme as condições de execução e índices mínimos discriminados a seguir:  

a) abdominal supra  

(1) traje esportivo;  

(2) posição inicial: a candidata deverá tomar a posição deitada em 

decúbito dorsal, joelhos flexionados, pés apoiados no solo, calcanhares próximos aos 

glúteos, braços cruzados sobre o peito, de forma  que as  mãos  encostem  no  ombro  

oposto (mão  esquerda no ombro direito e vice-versa); o avaliador deverá se colocar 

ao lado da candidata, posicionando os dedos de sua mão espalmada, 

perpendicularmente, sob o tronco do mesmo, a uma distância de quatro dedos de sua 

axila, tangenciando o limite inferior da escápula (omoplata); esta posição deverá ser 

mantida durante toda a realização do exercício;  

(3) execução: a candidata deverá realizar a flexão abdominal até que as 

escápulas percam o contato com a mão do avaliador e retornar à posição inicial, 

quando será completada uma repetição; e prosseguirá executando repetições do 

exercício sem interrupção do movimento, em um tempo máximo de 5 minutos; o ritmo 

das flexões abdominais, sem paradas, será opção da candidata; 

(4) a candidata não poderá obter impulso com os braços afastando-os 

do tronco nem retirar os quadris do solo, durante a execução do exercício.  

  

b) flexão de braços 

(1) traje - esportivo;  

(2) posição inicial: apoio de frente sobre o solo, braços e pernas 

estendidos; para a tomada da posição inicial, a candidata deverá se deitar, em terreno 

plano, liso, apoiando o tronco e as mãos no solo, ficando as mãos ao lado do tronco 

com os dedos apontados para a frente e os polegares tangenciando os ombros, 
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permitindo, assim, que as mãos fiquem com um afastamento igual à largura do ombro; 

após adotar a abertura padronizada dos braços, deverá erguer o tronco até que os 

braços fiquem estendidos, mantendo os pés unidos e apoiados sobre o solo; 

(3) execução: a candidata deverá abaixar o tronco e as pernas ao 

mesmo tempo, flexionando os braços paralelamente ao corpo até que o cotovelo 

ultrapasse a linha das costas, ou o corpo encoste no solo, estendendo, então, 

novamente, os braços, erguendo, simultaneamente, o tronco e as pernas até que os 

braços fiquem totalmente estendidos, quando será completada uma repetição; 

prosseguirá executando repetições do exercício sem interrupção do movimento; o 

ritmo das flexões de braços, sem paradas, será opção da candidata e não há limite de 

tempo.  

c) corrida de 12 min 

(1) traje – esportivo, com qualquer tipo de tênis;   

(2) execução: partindo da posição inicial de pé, a candidata deverá correr 

ou andar a distância máxima que conseguir, no tempo de 12 min, podendo interromper 

ou modificar seu ritmo; 

(3) a prova deverá ser realizada em piso duro (asfalto ou similar) e plano; 

para a marcação da distância, deverá ser utilizada uma trena de 50 (cinquenta) ou 

100 (cem) metros, anteriormente aferida; 

(4) é permitido à candidata o uso de qualquer tipo de tênis; e  

(5) é proibido, a quem quer que seja, acompanhar a executante para 

ajudá-la, em qualquer momento da prova.  

No caso das mulheres os índices a serem alcançados no EAF, são os 

seguintes:  

 

PROVA ÍNDICE 

Corrida 12min 2.100m 

Flexão de braços 12 repetições 

Abdominal supra 27 repetições 

Quadro 1 – Índices cobrados no EAF 

Fonte: O autor 

 

Durante a realização do EAF, será permitido à candidata executar até 2 (duas) 

tentativas para cada uma das tarefas, com intervalo entre estas de 1 (uma) hora para 
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descanso (sem qualquer atividade física), excetuando-se a tarefa de corrida de 12 

min, cuja segunda tentativa será realizada com intervalo de 48 (quarenta e oito) horas 

ou seja no dia seguinte ao segundo dia do EAF.  

A candidata poderá apresentar recurso quanto ao resultado obtido no EAF que 

será solucionado pela Comissão de Aplicação, mediante a realização de um exame 

de avaliação física em grau de recurso (EAFGR), dentro do prazo estabelecido no 

Calendário Anual do Concurso de Admissão. Tal recurso deverá ser solicitado no dia 

em que a candidata receber o resultado de inaptidão no EAF. O EAFGR será realizado 

por completo, isto é, com as 3 (três) tarefas previstas, nas mesmas condições em que 

a candidata realizou o EAF.  

A candidata reprovada, seja em EAF ou EAFGR, tomará ciência do seu 

resultado registrado na respectiva ata, assinando no campo para isso destinado nesse 

documento. 

Na data de apresentação das candidatas no 4º GAC L foi realizado um teste 

físico com os mesmos índices exigidos no manual do candidato. Nessa oportunidade, 

verificou se que algumas não atingiam esses índices mínimos. Conforme, já exposto, 

esses testes foram realizados em diversas OM. Inferiu se que os testes não foram 

aplicados adequadamente. Deste forma, sugere se que na apresentação nas 

Organizações Militares de Corpo de Tropa (OMCT) os alunos realizem novamente o 

EAF, e caso não sejam aprovados, não sejam matriculados. 

Pode se verificar, também, que no EAF não são cobrados os exercícios de 

flexão na barra e subida na corda. Entretanto, durante a formação do aluno, ele deverá 

executar esses testes. 
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3 O TREINAMENTO FÍSICO MILITAR REALIZADO NO CURSO 

 

O Treinamento Físico Militar (TFM) está baseado no Manual de Treinamento 

Físico Militar (EB20-MC10.350), e tem como objetivos: 

a) Desenvolver a aptidão física necessária para o desempenho das 

funções militares; 

b) Contribuir para a saúde; e 

c) Cooperar para o desenvolvimento de atributos da área afetiva. 

O segmento feminino, em situação normal, pode e deve realizar todas as 

sessões previstas no presente manual, respeitando algumas adaptações, que visam 

atender às diferenças anátomo-fisiológicas da mulher e estão previstas em alguns 

exercícios específicos.  

Ademais, o respeito ao princípio da individualidade biológica no tocante à 

determinação da carga de treinamento, por si só, já garante o respeito a essas 

diferenças. 

A tensão pré-menstrual (TPM) tem sido considerada uma doença moderna. 

Estima-se que cerca de 80% das mulheres brasileiras sofram desse desequilíbrio na 

fase pré-menstrual. Nesse período, há uma grande oscilação nos níveis hormonais 

femininos, o que pode causar alterações no corpo e no estado psicológico, tais como: 

irritabilidade, cansaço, dores de cabeça, aumento no apetite, inchaço e depressão, o 

que torna esse distúrbio um real problema no cotidiano.  

Essa fase é considerada como de menor capacidade de desempenho, 

principalmente no rendimento da força muscular. Nesse período, há uma reduzida 

capacidade de concentração, bem como fadiga muscular e nervosa mais rápida. Isso 

deve ser levado em consideração durante o TFM. 

Do ponto de vista estrutural, a pelve feminina difere da masculina por ser mais 

curta e mais larga. Alterações hormonais decorrentes do ciclo menstrual e da 

gravidez, somadas às diferenças da pelve entre os sexos, fazem com que as 

articulações femininas se tornem mais móveis, tornando-as mais suscetíveis a 

entorses e distensões. 

 O Curso de Formação de Sargentos do 4º GAC L iniciou em 24/04/2017 com a 

efetivação da matrícula dos alunos. A partir desta data iniciou se a preparação das 

atividades físicas para 65 (sessenta e cinco) alunos do Sexo Feminino. 
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As sessões de treinamento físico previstas para os alunos do período básico 

foram elaboradas pela Seção de Educação Física da Escola de Sargentos das Armas. 

De uma maneira geral, previa 4 seções de TFM por semana para os alunos. 

 Diante do exposto, iniciou as sessões de treinamento físico de acordo com o 

planejamento elaborado pela Seção de Educação Física da Escola de Sargentos das 

Armas, no qual verificou-se uma necessidade de adaptação nas sessões devido ao 

fato de índices significativamente maiores aos cobrados no EAF.  

O 4º Grupo de Artilharia de Campanha Leve disponibilizou, sem restrições, toda 

a sua estrutura de treinamento físico para o Curso de Formação de Sargentos, que 

são: 

 

Pista de atletismo (400m); 

Piscina de 25m; 

Quadras de futsal, vôlei e tênis; 

Campo de futebol; 

Pista de Pentatlo Militar (PPM); 

Academia com equipamentos diversificados; e 

Pista de Treinamento em Circuito (PTC). 

 Além disso, para auxiliar no treinamento físico de flexão na barra fixa das 

alunas do CFS, foi disponibilizado 01 (um) aparelho Graviton no alojamento feminino. 

Tal decisão deu-se para, apesar da flexão na barra fixa não ter menção no período 

básico, deixar as alunas em condições para a qualificação, onde foram cobradas. 

Ressalta-se que a evolução física prevista no Manual de Treinamento Físico 

para um período de tempo de 5 (cinco) meses, tempo entre o EAF e a AC, não é 

suficiente para a aluna sair dos índices cobrados no EAF e chegar nos índices 

previstos para aprovação na AC.  
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4 A TRÍADE DA MULHER ATLETA 

 

A tríade da mulher atleta é uma síndrome que pode afetar as mulheres que 

seguem dietas restritivas (ou que ingerem uma quantidade insuficiente de calorias). 

Também pode afetar aquelas que sofrem de desordens alimentares. Esta 

condição pode ser vista em mulheres que participam em desportos que enfatizam a 

definição muscular ou um peso corporal baixo. Esta é uma condição médica séria que 

pode ter consequências graves para a saúde. 

É provável que uma boa parte das mulheres que realizam atividades físicas 

intensas possam sofrer ou já tenham sofrido desta condição, principalmente devido 

às dietas hipocalóricas restritivas. 

Esta é uma síndrome de três condições inter-relacionadas que existem em 

vários níveis de severidade. Assim sendo, se uma atleta estiver a sofrer de um 

elemento da tríade, é muito provável que também esteja a sofrer das duas outras 

componentes da tríade. 

As componentes da tríade são:  

Baixa disponibilidade de energia/desordens alimentares: O défice calórico, 

ou consumo insuficiente de calorias para assegurar a manutenção do peso corporal 

adequado poderá ser uma das principais causas da origem da tríade. 

Outras desordens alimentares como a anorexia nervosa, bulimia nervosa, 

jejum, vomitar, poderão piorar o problema. 

Quando o corpo da mulher se encontra em défice calórico devido a restrições 

alimentares ou prática excessiva de exercício, o corpo fica com pouca energia para 

conduzir funções normais como o ciclo menstrual regular ou a manutenção óssea. 

Amenorreia: Ocorre quando o ciclo menstrual da mulher cessa durante mais 

de três meses. As restrições dietéticas ou prática excessiva de exercício podem afetar 

a produção de hormônios, neste caso pode diminuir a produção de estrogénio, o 

hormônio que ajuda a regular o ciclo menstrual. 

Osteoporose: Os níveis baixos de estrogénio e alimentação insuficiente, 

especialmente níveis reduzidos de ingestão de cálcio, podem conduzir à osteoporose. 

Esta condição por sua vez pode conduzir a um risco acrescido de desenvolvimento 

de fraturas e outras lesões 

As mulheres que sofrem da tríade da mulher atleta têm um maior risco de vir a 

sofrer de lesões. 
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Embora o número exato de prevalência desta condição seja desconhecido, 

vários estudos indicam que a amenorreia ocorre em 3.4 a 66% das atletas femininas, 

em comparação com apenas 2 a 5% das mulheres da população geral. 

Um estudo realizado em 2002 pela Bell State University descobriu que para 

além de irregularidades menstruais, que foram reportadas por 31% das atletas que 

não usavam contraceptivos orais, a ocorrência de lesões musculares e ósseas eram 

muito elevadas. 

Entretanto, é perfeitamente possível para as mulheres reverterem esta 

condição e regressarem ao seu estado normal saudável. Atleta ou não, mesmo até 

uma condição como esta normalmente desaparece com o descanso adequado, muita 

paciência, e acima de tudo, um aumento progressivo da ingestão calórica.  

A tríade da mulher atleta, certamente atinge muitas alunas do Curso de 

Formação de Sargentos, particularmente, aquelas que não estavam acostumadas a 

realizar atividades físicas. Esse tipo de problema ocasionou lesões sérias que 

prejudicaram as alunas na realização dos diversos testes. 
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5  O PADRÃO DE DESEMPENHO EXIGIDO 

 

Em 18 de maio de 2018, o Departamento de Educação e Cultura do Exército 

(DECEx) publicou a PORTARIA Nº 100, aprovando o Padrão Especial de 

Desempenho Físico para os Cursos de Formação de Sargentos (PED/CFS). Esta 

portaria já trouxe algumas alterações em relação as que estavam em vigor no ano de 

2017 (Portaria nº 128-DECEx, de 5 de julho de 2017 e a Portaria nº 235DECEx, de 1º 

de novembro de 2017). Entretanto ainda não resolve a problemática do estudo desse 

trabalho. 

Os objetivos das portarias são: regular a avaliação da disciplina Treinamento 

Físico Militar do Período Básico (PB), a ser realizado nas Organizações Militares de 

Corpo de Tropa, e do Período de Qualificação (PQ), a ser realizado nos 

Estabelecimentos de Ensino (Estb Ens) formadores de sargentos das Linhas de 

Ensino Militar Bélico, de Ensino Militar de Saúde e de Ensino Militar Complementar 

(Músico); estabelecer e uniformizar a metodologia de avaliação da disciplina TFM nos 

CFS; e definir o Padrão Especial de Desempenho Físico a ser desenvolvido durante 

os CFS. 

A elaboração do PED/CFS baseou-se nos pressupostos que se seguem: 

I - a Diretriz para o Treinamento Físico Militar do Exército e sua Avaliação 

preconiza que: 

a) os padrões de desempenho físico são estabelecidos de acordo com 

as necessidades peculiares e conveniências do Exército e servem para nortear o 

treinamento físico dos militares, considerando a situação funcional e a idade do militar; 

b) o Padrão de Aptidão Física Inicial (PAFI) deverá ser atingido pelos 

candidatos às escolas de formação e é definido nos editais dos processos seletivos 

aos CFS; 

c) o Padrão Básico de Desempenho Físico (PBD) é a condição mínima 

que deverá ser mantida por todos os militares no serviço ativo. É responsabilidade do 

comandante de OM exigir e criar condições para que todos os seus subordinados 

estejam dentro desse padrão de desempenho; 

d) o Padrão Avançado de Desempenho Físico (PAD) é a condição física 

mínima (que já inclui o PBD) que deverá ser mantida pelos militares integrantes de 

OM Operativas; 
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e) o Padrão Especial de Desempenho Físico (PED) é condição mínima 

(que inclui os índices do PBD e PAD) que deverá ser mantido pelo militar enquanto 

servir em determinadas situações especiais e em OM com características peculiares, 

previamente estabelecidas. O PED deverá ser atingido nos Estb Ens pelos alunos, 

nas condições e nos prazos estabelecidos para as diferentes situações funcionais e 

para atender suas necessidades, peculiaridades e conveniências. O Departamento de 

Educação e Cultura do Exército (DECEx) poderá estabelecer um PED diferente do 

estabelecido na Diretriz para a Avaliação Física do Exército Brasileiro, assessorado 

por um oficial especializado da Escola de Educação Física do Exército, como condição 

de habilitação final do aluno em curso nas escolas de formação e nos centros de 

instrução; 

f) as verificações previstas do desempenho físico individual não serão 

um fim em si mesmas, mas um instrumento de acompanhamento do TFM, que 

também permitirá a constatação da obtenção, pelo aluno, dos PED estabelecidos na 

Portaria; 

g) todo militar considerado apto para o serviço ativo está obrigado ao 

treinamento físico. Os militares com o parecer “Apto para o Serviço do Exército com 

Recomendações” participarão do treinamento físico executando os exercícios e as 

atividades possíveis, respeitando-se as recomendações previstas; e 

h) a dispensa do treinamento físico por doença, tratamento médico ou 

convalescença não poderá constituir situação permanente. 

II - o Regulamento de Preceitos Comuns aos Estb Ens (R-126) determina 

que: 

a) a habilitação escolar do aluno é reconhecida, levando-se em 

consideração seu rendimento integral: cognitivo, afetivo, psicomotor e sua aptidão 

moral; e 

b) o aluno é considerado habilitado ao término do curso ou à promoção 

de ano quando, além de aprovado no rendimento escolar com nota igual ou superior 

a 5,000 (cinco vírgula zero zero zero) em todas as disciplinas curriculares, for 

considerado apto moralmente pelo Diretor de Ensino. 

III - as Normas para a Avaliação de Aprendizagem (NAA) e as Normas 

Internas para a Avaliação de Aprendizagem (NIAA) regulam as atividades 

relacionadas com a avaliação educacional nos Estb Ens e orientam os trabalhos para 

elaboração dos instrumentos, procedimentos e técnicas de avaliação da 
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aprendizagem, respectivamente, inclusive no que se refere à avaliação da atuação 

discente nos aspectos predominantemente psicomotores; 

IV - os Documentos de Currículos regulam a disciplina TFM, bem como 

seus objetivos particulares, a carga horária e o número de avaliações. Os PLADIS 

definem as competências, padrões de desempenho, o tipo das provas formais e o 

conteúdo da disciplina; e 

V - para efeito da Portaria, serão tratados como “o(s) aluno(s)” todos os 

militares que ingressarem nos CFS dos Estb Ens do EB, independentemente de 

pertencerem ao sexo masculino ou feminino. 

Abaixo é apresentado, em quadro, os índices para obtenção do Grau 5,0, 

das diversas provas previstas nas portarias de 2017 e 2018: 

 

PROVA INDICE-2018 INDICE-2017 OBS 

Corrida 3000 metros 15:50 minutos 15:30 minutos  

Flexão de braço 13 repetições 13 repetições  

Abdominal supra 54 repetições 54 repetições suficiência 

Flexão na Barra 90 seg suspensa Apenas no 2º ano  

Subida na corda 2,3 metros *  

*não era previsto na portaria de 2017. 

Quadro 2 – Índices previstos nas Portarias 

Fonte: O autor 
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6  A AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

 

 Conforme previsto no calendário do aluno, nos dias 11 e 12 maio de 2017 foi 

realizada a avaliação diagnóstica, a fim de se ter uma noção de como estavam os 

alunos na atividade física e prepará-los para a Avaliação Corrente (AC). A Avaliação 

Diagnóstica (AD) foi realizada e as alunas obtiveram o seguinte resultado: 

 

 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

Nr Alu CORRIDA  FLEXÃO  ABDOMINAL  BARRA 

3302 7,0 5,0 I 0,0 

3303 0,0 0,0 I 0,0 

3304 0,0 6,0 S 0,0 

3305 0,0 7,0 S 0,0 

3308 3,5 7,0 S 0,0 

3309 0,0 1,0 S 0,0 

3310 5,0 1,0 S 0,0 

3311 1,0 10,0 S 0,0 

3312 0,0 2,0 I 0,0 

3313 0,0 0,0 I 0,0 

3315 8,0 10,0 S 8,0 

3316 1,0 5,0 S 0,0 

3317 0,0 1,0 I 0,0 

3319 0,0 7,0 S 0,0 

3320 3,5 5,0 S 0,0 

3321 2,0 0,0 S 0,0 

3322 1,0 1,0 S 0,0 

3323 2,5 5,0 S 0,0 
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AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

Nr Alu CORRIDA  FLEXÃO  ABDOMINAL BARRA 

3326 0,0 10,0 S 0,0 

3327 3,0 6,0 S 0,0 

3328 6,0 10,0 S 8,0 

3329 3,0 6,0 S 0,0 

3330 0,0 6,0 S 0,0 

3331 1,5 10,0 S 5,0 

3332 2,5 3,0 S 0,0 

3333 3,5 8,0 S 0,0 

3334 0,0 1,0 S 0,0 

3335 0,0 4,0 S 0,0 

3336 1,0 2,0 S 0,0 

3337 0,0 0,0 S 0,0 

3339 0,0 2,0 S 0,0 

3343 3,0 6,0 S 0,0 

3344 5,5 5,0 S 0,0 

3345 5,5 5,0 S 0,0 

3346 5,5 10,0 S 8,0 

3347 6,5 4,0 S 0,0 

3349 4,5 4,0 S 0,0 

3350 1,5 3,0 S 0,0 

3351 0,0 4,0 S 0,0 

3353 0,0 4,0 S 0,0 

3354 0,0 0,0 S 0,0 

3356 DISP. MED. 5,0 S 0,0 
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AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

Nr Alu CORRIDA  FLEXÃO  ABDOMINAL BARRA 

3358 1,5 6,0 S 0,0 

3359 4,5 10,0 S 10,0 

3360 0,0 7,0 S 0,0 

3361 0,0 0,0 I 0,0 

3362 0,0 0,0 S 0,0 

3363 2,5 5,0 S 0,0 

3366 0,0 6,0 S 0,0 

3368 3,5 10,0 S 0,0 

3369 0,0 2,0 S 0,0 

3370 1,0 3,0 S 0,0 

3371 1,5 6,0 S 0,0 

3373 0,0 0,0 S 0,0 

3374 5,0 8,0 S 5,0 

3375 0,0 6,0 S 0,0 

3376 6,5 4,0 S 0,0 

3377 0,0 6,0 S 0,0 

3379 0,0 4,0 I 0,0 

3381 0,0 6,0 S 0,0 

3382 0,0 7,0 S 0,0 

APROVADAS 10 34 54 6 

REPROVADAS  51 27 7 55 

 REPROV (%) 83,6 44,3 11,5 90,2 

Quadro 3 – Resultados da AD 

Fonte: O autor 
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Conforme o quadro acima, verificou se que uma grande quantidade de alunas 

seriam reprovadas. 

Diante desse resultado, o 4º GACL reforçou as atividades físicas e informou à 

Escola de Sargentos das Armas que esses índices, muito provavelmente não seriam 

atingidos por muitos alunos, levando os à reprovação. 
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7   A  AVALIAÇÃO FORMATIVA 

  

Conforme previsto no calendário, a avaliação formativa foi realizada nos dias 

19 e 20 JUL 17 e teve o seguinte resultado: 

 

AVALIAÇÃO FORMATIVA 

Nr Alu CORRIDA  FLEXÃO ABDOMINAL BARRA 

3302 9,5 7,0 S 1,0 

3303 1,5 1,0 S 1,0 

3304 1,5 10,0 S 0,0 

3305 2,0 8,0 S 1,0 

3308 6,0 10,0 S 3,0 

3309 2,5 2,0 S 0,0 

3310 7,0 10,0 S 1,0 

3311 0,0 10,0 S 1,0 

3312 0,0 5,0 I 1,0 

3313 3,0 0,0 S 1,0 

3315 10,0 10,0 S 10,0 

3316 7,0 7,0 S 1,0 

3317 0,0 5,0 S 1,0 

3319 5,0 10,0 S 2,0 

3320 5,5 6,0 S 0,0 

3321 4,5 5,0 S 1,0 

3322 4,5 5,0 S 1,0 

3323 5,5 10,0 S 2,0 

3326 DISP. MED. DISP. MED. DISP. MED. DISP. MED. 



 
  32 

 

AVALIAÇÃO FORMATIVA 

Nr Alu CORRIDA  FLEXÃO ABDOMINAL BARRA 

3327 4,5 10,0 S 4,0 

3328 DISP. MED. DISP. MED. DISP. MED. DISP. MED. 

3329 6,5 10,0 S 2,0 

3330 4,5 10,0 S 1,0 

3331 3,5 10,0 S 5,0 

3332 7,0 9,0 S 1,0 

3333 5,5 10,0 S 5,0 

3334 0,0 6,0 S 1,0 

3335 3,5 5,0 S 1,0 

3336 4,0 5,0 S 1,0 

3337 3,0 0,0 S 1,0 

3339 3,0 5,0 S 1,0 

3343 5,0 9,0 S 5,0 

3344 10,0 8,0 S 5,0 

3345 6,0 5,0 S 0,0 

3346 7,0 10,0 S 8,0 

3347 10,0 8,0 S 4,0 

3349 7,0 0,0 I 1,0 

3350 DISP. MED. DISP. MED. DISP. MED. DISP. MED. 

3351 DISP. MED. DISP. MED. DISP. MED. DISP. MED. 

3353 2,0 9,0 S 3,0 

3354 1,5 0,0 S 0,0 

3356 DISP. MED. DISP. MED. S 0,0 

3358 6,5 10,0 S 5,0 
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AVALIAÇÃO FORMATIVA 

Nr Alu CORRIDA  FLEXÃO ABDOMINAL BARRA 

3359 10,0 10,0 S 10,0 

3360 4,5 8,0 S 4,0 

3361 2,0 0,0 S 1,0 

3362 0,0 5,0 S 0,0 

3363 6,5 8,0 S 2,0 

3366 2,0 5,0 S 3,0 

3368 7,0 10,0 S 5,0 

3369 3,5 5,0 S 1,0 

3370 6,5 10,0 S 5,0 

3371 6,5 6,0 S 2,0 

3373 3,5 5,0 S 0,0 

3374 10,0 10,0 S 10,0 

3375 3,5 7,0 S 0,0 

3376 8,0 5,0 S 1,0 

3377 4,5 10,0 S 5,0 

3379 4,0 5,0 S 1,0 

3381 4,0 10,0 S 0,0 

3382 4,0 9,0 S 2,0 

APROVADAS  25 49 55 12 

REPROVADAS 36 12 6 49 

 REPROV (%) 59 19,7 9,8 80,3 

Quadro 4 – Resultados da AF 

Fonte: O autor 
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 Conforme previsto, a Avaliação Formativa de TFM foi aplicada de acordo com 

o novo PED cujos índices de notas abaixo de 5,0 (cinco) foram muito altos. Diante 

disso, os militares especializados do 4ºGAC L elaboraram e aplicaram um treinamento 

específico para todos os alunos com grau abaixo de 5,0 (cinco),  visando a AC que 

seria aplicada nos dias 29 e 30 AGO 17. 

 Devido muitos alunos obterem grau abaixo de 5,0 (cinco) na avaliação 

formativa, o 4º GAC L de imediato confeccionou um documento informando a situação 

física das alunas, principalmente do teste físico de corrida, para a ESA e para o 

IPCFEx. Tudo isso com o objetivo de verificar os padrões de cobrança física da 

avaliação corrente para as alunas, alinhado com o pouco tempo de treinamento físico 

e o índice cobrado no EAF para aprovação no Concurso de Admissão. 

 Após estudos e análise da portaria que publicou o PADRÃO ESPECIAL DE 

DESEMPENHO FÍSICO pelo IPCFEX, DECEx e ESA, determinou-se que para a 

Avaliação Corrente a ser realizada nos dias 29 e 30 AGO 17 deveria considerar para 

fins de aprovação a compensação das médias das notas dos testes de corrida e flexão 

de braços. Cabe salientar que o PADRÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO FÍSICO 

para os cursos de formação de sargentos (PED/CFS), publicado na SEPARATA AO 

BE Nº28/2017 DE 14 de Julho de 2017, de acordo com a PORTARIA Nº128-DECEx 

de 05 de Julho de 2017, determinava que para aprovação os alunos precisavam obter 

grau 5,0 (cinco) em todos os testes físicos. No dia 05 OUT 17, depois de 01 (um) mês 

da realização da AC, foi expedida pelo DECEx uma errata à portaria nº 128, 

determinando que para a aprovação no período básico bastaria o aluno obter grau 5,0 

(cinco) na média dos testes, ou seja, se o aluno obtivesse grau 10,0 (dez) em um dos 

testes, já estaria aprovado.  
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8   A AVALIAÇÃO CORRENTE 

 

 A avaliação corrente foi realizada nos dias 29 e 30 AGO 17 e teve o seguinte 

resultado: 

 

AVALIAÇÃO CORRENTE 

Nr Alu CORRIDA  FLEXÃO ABDOMINAL BARRA 

3302 10,0 10,0 S 2,0 

3303 3,0 5,0 S 1,0 

3304 1,5 10,0 S 1,0 

3305 1,0 10,0 S 1,0 

3308 6,0 10,0 S 4,0 

3309 0,5 6,0 S 1,0 

3310 6,5 10,0 S 1,0 

3311 4,0 10,0 S 2,0 

3312 0,0 6,0 S 1,0 

3313 3,5 5,0 S 1,0 

3315 10,0 10,0 S 10,0 

3316 7,5 8,0 S 0,0 

3317 0,5 10,0 S 1,0 

3319 6,5 9,0 S 5,0 

3320 6,5 10,0 S 0,0 

3321 5,5 3,0 S 2,0 

3322 5,0 8,0 S 2,0 

3323 7,5 10,0 S 1,0 

3326 0,0 10,0 S 1,0 

3327 4,0 10,0 S 3,0 
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AVALIAÇÃO CORRENTE 

Nr Alu CORRIDA  FLEXÃO ABDOMINAL BARRA 

3328 6,0 10,0 S 5,0 

3329 8,0 10,0 S 2,0 

3330 5,0 10,0 S 1,0 

3331 4,5 10,0 S 5,0 

3332 6,5 10,0 S 2,0 

3333 3,5 10,0 S 5,0 

3334 0,0 10,0 S 1,0 

3335 5,0 9,0 S 0,0 

3336 4,5 9,0 S 0,0 

3337 3,5 4,0 S 2,0 

3339 3,0 10,0 S 1,0 

3343 5,5 10,0 S 5,0 

3344 10,0 10,0 S 5,0 

3345 6,0 9,0 S 0,0 

3346 8,0 10,0 S 8,0 

3347 10,0 7,0 S 0,0 

3349 7,0 10,0 S 1,0 

3350 4,0 8,0 S 0,0 

3351 0,0 7,0 S 1,0 

3353 3,5 10,0 S 1,0 

3354 0,5 0,0 S 1,0 

3356 4,5 8,0 S 0,0 

3358 6,5 10,0 S 5,0 

3359 10,0 10,0 S 10,0 
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AVALIAÇÃO CORRENTE 

Nr Alu CORRIDA  FLEXÃO ABDOMINAL BARRA 

3360 5,0 10,0 I 1,0 

3361 2,0 6,0 S 3,0 

3362 0,0 4,0 S 0,0 

3363 6,0 10,0 S 2,0 

3366 3,0 7,0 S 1,0 

3368 6,5 10,0 S 5,0 

3369 5,0 9,0 S 1,0 

3370 6,5 10,0 S 5,0 

3371 6,0 10,0 S 2,0 

3373 3,5 8,0 S 0,0 

3374 10,0 10,0 S 10,0 

3375 4,0 10,0 S 0,0 

3376 7,5 10,0 S 0,0 

3377 5,5 10,0 S 5,0 

3379 1,5 10,0 S 1,0 

3381 4,5 10,0 S 5,0 

3382 5,0 10,0 S 2,0 

APROVADAS  33 57 60 15 

REPROVADAS 28 4 1 46 

REPROV (%) 45,9 6,5 1,6 75,4 
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AVALIAÇÃO CORRENTE 

Nr Alu CORRIDA  FLEXÃO ABDOMINAL BARRA 

APROVAÇÃO C/ 

COMPENSAÇÃO 

DAS MÉDIAS 

 

51 

 

60 

 

15 

REPROVAÇÃO C/ 

COMPENSAÇÃO 

DAS MÉDIAS 

 

10 

 

1 

 

46 

PERCENTUAL 

REPROVAÇÃO C/ 

COMPENSAÇÃO 

DAS MÉDIAS (%) 

 

16,4 

 

1,6 

 

75,4 

Quadro 5 – Resultados da AC 

Fonte: O autor 

 No inicio do Curso de Formação, Conforme previsto na PORTARIA Nº128-

DECEx de 05 de Julho de 2017, para aprovação o aluno teria que obter, no mínimo, 

grau 5,0 em cada teste físico realizado. Após a realização da prova Formativa e a 

constatação de que as dificuldades seriam grandes, foi definido pelo DECEx que para 

a aprovação seria necessário o grau 5,0 na média das notas dos testes. Isso favoreceu 

algumas alunas, principalmente, as que tinham dificuldades na corrida, mas eram 

boas na flexão. Logo, a situação das alunas na disciplina TFM I foi a seguinte, após a 

realização da Avaliação Corrente: 

SITUAÇÃO TOTAL CORRIDA FLEXÃO ABDOMINAL 

REPROVAÇÃO 11 10 01 

TRANC/ 

DESLIGAM 

05 05 

RECUPERAÇÃO 06 05 01 

Quadro 6 – Resultado final da avaliação de TFM 

Fonte: O autor  
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 Das 11 alunas reprovadas na Disciplina, 05 trancaram matrícula para tentarem 

retornar no ano seguinte. Pois, de acordo com a legislação, caso fizessem a prova de 

recuperação e não lograssem êxito, não teriam o direito de retornarem ao curso no 

ano seguinte. As outras 06 realizaram as provas de recuperação, onde 03 obtiveram 

êxito e as outras 03 foram reprovadas. 

 Ressalta se que esse número só não foi maior porque foi considerada a média 

dos testes físicos para a nota final. Entretanto, atualmente, no Segundo ano de 

formação, para aprovação a aluna precisa tirar média 5,0 em todos os testes.  
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9   METODOLOGIA 

 

9.1 TIPO DE PESQUISA 

O trabalho foi realizado consultando esses aspectos levantados durante o ano 

de 2017, através de uma consulta documental, nos diversos relatórios e questionários 

realizados, além de registros dos índices atingidos pelas alunas, por intermédio de 

uma pesquisa qualitativa. 

 

9.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

O universo do presente estudo foi as alunas que cursaram o Período Básico do 

Curso de Formação de Sargentos em 2017, no 4º Grupo de Artilharia de campanha 

Leve, Unidade que recebeu a primeira turma de mulheres da Linha de Ensino Militar 

Bélico. 

 

9.3 COLETA DE DADOS 

A coleta de dados do presente trabalho de conclusão de curso foi realizado por 

meio da coleta dos índices obtidos pelas alunas nos diversos testes de TFM 

realizados. 

 

9.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

O método de tratamento de dados utilizado no presente estudo foi a análise de 

conteúdo, no qual foram realizados estudos de textos e análise dos resultados para 

se obter a fundamentação teórico para se confirmar ou não a hipótese apresentada. 

 

9.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

A metodologia em questão possui limitações, particularmente, quanto à 

profundidade do estudo que foi realizado, pois não contemplou, dentre outros 

aspectos, o estudo de campo e a entrevista com pessoas diretamente ligadas aos 

processos em estudo. Porém, devido ao fato de se tratar de um trabalho de término 

de curso, realizado em aproximadamente seis meses, o método escolhido foi 

adequado e possibilitou o alcance dos objetivos propostos no presente Trabalho. 
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10  CONCLUSÃO 

  

A maior dificuldade encontrada pelas alunas, durante o primeiro ano de 

formação do Curso de Formação de Sargentos, foi a corrida. Devido à mudança do 

Padrão Especial de desempenho Físico (PED), os índices da avaliação aumentou 

significativamente, necessitando de um treinamento físico mais intenso devido aos 

poucos meses de sessões previstas até a data da AC. Diante disso, muitas alunas 

demonstraram dificuldades em atingir o novo índice, pois o EAF cobrado para a 

matrícula se manteve praticamente o mesmo dos concursos anteriores. 

 Cabe salientar que para o PED anterior, a referência de 1600m em 12 minutos 

que o aluno tinha para iniciar o curso associado com o tempo previsto de sessões 

físicas, era suficiente para o aluno atingir os índices da AC. 

 Outro fator preponderante para a dificuldade das alunas na corrida foi que com 

uma sessão mais intensa para atingir os novos índices previstos, por muitas nunca 

terem realizado atividades físicas mais intensas e pela tríade da mulher atleta, 

algumas tiveram problemas ortopédicos, no qual a canelite e problemas no joelho 

foram mais recorrentes. 

 De acordo com o Manual de TFM utilizado pelo Exército e pelas sessões de 

TFM previstas durante o Curso, no tempo disponível não é possível o aluno iniciar o 

Curso com os índices cobrados no EAF e, cerca de 05 meses depois atingir os índices 

previstos para a AC. 

O EAF realizado em diversas OM do Exército Brasileiro, espalhadas pelo 

território Nacional, pode ser aplicado indevidamente, levando à uma aprovação 

irregular. Deste forma, sugere se que na apresentação nas Organizações Militares de 

Corpo de Tropa (OMCT) os alunos realizem, novamente, o EAF, e caso não sejam 

aprovados, não sejam matriculados. 
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Nos gráficos abaixo percebe se a evolução das alunas. Porém, em média, essa 

evolução não foi adequada, principalmente levando em consideração que os índices 

no segundo ano é maior: 

 

Gráfico 1 – Evolução na corrida das alunas 

Fonte: O autor  

 Gráfico 2 – Evolução na flexão de braços das alunas 

 Fonte: O autor  
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O aumento significativo dos índices, alinhado com os tempos disponíveis para 

as sessões de treinamento físico até a data da AC, tornou-se uma dificuldade para as 

alunas do curso de formação de sargentos do período básico. 

Pode se verificar abaixo, as discrepâncias entre o EAF, a AC do 1º ano e 

também, a AC do 2º ano. 

 

PROVA EAF 1º ANO (2) 2º ANO (2) 

Corrida 3000 metros 2100 em 12 Min 15:50 minutos 15:30 minutos 

Flexão de braço 12 repetições 13 repetições 17 repetições 

Abdominal supra 27 repetições 54 repetições 59 repetições 

Flexão na Barra (3) Sustentação>90s 1 repetição 

Subida na corda (3) 2,3 m (1) 2,4 m 

Natação 25 metros (3) (3) 41 seg 

(1) apenas Avaliação Formativa 

(2) grau 5,0 

(3) não é realizado 

Quadro 7 – Comparação dos índices nas diversas fases 

Fonte: O autor 

 

Do acima exposto, sugere se que para um desempenho melhor, evitando 

reprovações ou aprovações pelo conselho de ensino, conforme ocorreu em 2017 no 

4º GAC L e na EsSLog em 2018, se faz necessário o aumento dos índices no EAF ou 

diminuição dos índices na AC, a fim de equilibrar melhor as provas, levando em 

consideração as seções de TFM disponíveis durante o Curso. Além disso, para 

diminuir as dificuldades físicas durante o curso, todos os testes cobrados na AC 

devem ser, também, cobrados no EAF. 

Cabe ressaltar que no 1º ano para aprovação basta ficar com grau médio acima 

de 5,0 (cinco), podendo ficar com menos de 5,0 em determinado teste, como ocorreu 

com muitas alunas em 2017, que tiraram 0,0 (zero) na corrida e 10,0 (dez) na flexão, 

sendo aprovadas com média 5,0 (cinco). Entretanto, no 2º ano em todos os testes a 

aluna deve obter grau mínimo de 5,0 (cinco), desta forma, muitas alunas que estavam 

com grau 0,0 (zero) na corrida não conseguiram ser oprovadas na AC de Treinamento 

Físico. Sugere se que nesse aspecto se faça uma padronização, seja valendo a 
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média, seja valendo cada teste.  

Por fim, outro aspecto a ser considerado nesta conclusão é a preocupação na 

equivalência entre os índices masculinos e os índices femininos, a fim de ser justo 

para os dois gêneros, porque o grau nesta disciplina influencia na classificação dos 

alunos, que repercutirá em toda a carreira dos militares.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
MARCELO MARQUES DA SILVA BRUN - Cel 

Aluno do CPEAEx 
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