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RESUMO

MOTIVAÇÃO DO CADETE PARA A CORRIDA: NÍVEL DE MOTIVAÇÃO DOS
CADETES DO TERCEIRO ANO DO CURSO DE COMUNICAÇÕES DE 2019 PARA

A PROVA DE CORRIDA RÚSTICA

AUTOR: Rodrigo Hamad Leandro
ORIENTADOR: Victor de Souza Filgueiras

A motivação  é  um  tema  muito  importante  para  qualquer  ambiente  de  trabalho,  pois  é
interessante  que  se  saiba  o  que  move  os  seus  pares  ou  subordinados  para  que  sempre
busquemos estar motivados e influenciar os demais para ter um ótimo clima de trabalho. Este
trabalho teve por objetivo  levantar as motivações  intrínsecas ou extrínsecas presentes nos
cadetes do 3º ano de comunicações de 2019 a fim de verificar se as motivações extrínsecas, às
quais os cadetes são expostos, são suficientes para que ele consiga se superar e conquistar o
grau  necessário  para  a  aprovação  na  prova  de  corrida  do  corrente  ano.  Para  atingir  os
objetivos  propostos,  foram  abordados  conceitos  importantes  para  compreender  em  que
consiste a motivação intrínseca, a motivação extrínseca e os fatores que ajudam o indivíduo a
se motivar e ter um melhor desempenho na atividade física. Foi utilizado um questionário
para  levantar  os  dados  pessoais  dos  cadetes  a  respeito  da  sua  motivação,  tanto  para  o
treinamento, tanto para a prova de corrida rústica de 4 quilômetros de calça e coturno a fim de
correlacionar,  as  motivações,  os  fatores  da  psicologia  esportiva  e  o  grau  que  os  cadetes
obtiveram na prova.  Concluiu-se que os fatores extrínsecos aos que os cadetes são expostos
são necessários para que eles se esforcem e atinjam o grau necessário para a aprovação. 

Palavras-Chave: Motivação; Cadete; Corrida; Autossuperação.



ABSTRACT

LEVEL OF MOTIVATION OF THE CADETES OF THE THIRD YEAR OF THE 2019
SIGNALS COURSE FOR THE  RACE EXAM 

AUTHOR: Rodrigo Hamad Leandro
ADVISOR: Victor de Souza Filgueiras

Motivation is a very important theme for any work environment, because it is interesting to
know what moves your peers or subordinates so that we always seek to be motivated and
influence others to have a great work climate. The objective of this work was to raise the
intrinsic or extrinsic motivations present in the cadets of the third year of Signals course in
2019 in  order  to  verify  if  the  extrinsic  motivations  to  which  the  cadets  are  exposed are
sufficient for them to be able to surpass and to achieve the necessary degree for approval in
this year's race exam. To reach the proposed objectives, important concepts were discussed to
understand what intrinsic motivation, extrinsic motivation and factors that help the individual
to motivate and perform better in physical activity. A questionnaire was used to collect the
cadets' personal data regarding their motivation, both for the training, both for the 4km rustic
race  wearing  pants  and boots,  in  order  to  correlate  the  motivations,  the  factors  of  sports
psychology cited by Tiago Duarte and the degree that the cadets obtained in the race. It was
concluded that extrinsic factors to which the cadets are exposed are necessary for them to
strive and reach the degree necessary for approval. It was also stated that even though all
cadets  have  obtained the  necessary  degree  for  approval,  everyone can  still  improve their
performance although they have achieved the maximum degree, because it is important for
the cadet to be always seeking their self-improvement.  It was concluded that the extrinsic
factors to which the cadets are exposed are necessary for them to strive and reach the degree
necessary for the approval 

Keywords: Motivation; Cadet; Running; Self Improvement.
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1 INTRODUÇÃO

O tema motivação é importante para compreender o que move o ser humano a realizar

suas atividades, tomar decisões e enfrentar desafios que se colocam à sua frente.

Seu estudo tem muita relevância no meio militar porque a motivação da tropa é algo

muito  importante  para  ter  um bom clima  de  trabalho  no quartel,  além de  influenciar  na

liderança do oficial, obtendo, assim, excelentes resultados nas atividades que são realizadas.

O objetivo da pesquisa é  levantar as motivações intrínsecas ou extrínsecas presentes

nos  cadetes  do  3º  ano  de  Comunicações  e  compará-las  com os  fatores  de  motivação  da

psicologia esportiva citados por Duarte (apud Gaioto 2017) sobre o efeito da psicologia na

motivação  e  sua  influência  na  busca  por  resultados,  presente  no  segundo  capítulo  deste

trabalho. 

Para atingir o objetivo geral desta pesquisa é necessária a compreensão da motivação

que  o  cadete  tem para  fazer  um bom treinamento.  Para  isso  foram elaborados  objetivos

específicos como: entender as teorias da motivação, compreender o que significa motivação

intrínseca e motivação extrínseca e citar como é o Teste de Aptidão Física (TAF) de corrida

realizado na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN).

O foco da pesquisa é delimitado a cadetes do 3º ano do curso de Comunicações do ano

de 2019, a fim de levantar a motivação de cada um para o treinamento para o 1º TAF, 4

quilômetros de corrida rústica de calça e coturno, e a influência dessa motivação no seu grau

na prova.

Antes de chegar ao objetivo é necessário o entendimento de alguns conceitos para o

desenvolvimento do assunto. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), na

publicação de 06 de junho de 2018 na página da Neo Mondo,  80% dos adolescentes no

mundo não praticam atividades físicas suficientes. Com isso, é possível afirmar que grande

parte das pessoas na faixa etária de admissão do concurso da Escola Preparatória de Cadetes

do Exército (EsPCEx) não são praticantes de atividades físicas e treinam pouco tempo após

ter passado no concurso para ser aprovado na etapa do exame de aptidão física (EAF). 

Ao começarem o ano letivo, se deparam com treinamentos físicos mais difíceis que o

que estão acostumados e com mais frequência. Para os cadetes existem dois TAF por ano.  O

TAF é a prova de uma matéria que compõe o Curso de Ciências Militares da AMAN. Esta

prova vale nota e é necessário que atinja a média 5 para que conclua o curso. Alguns militares
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que  possuem mais  dificuldade  por  causa  de  sua  fisiologia,  com dedicação  e  esforço  são

capazes de atingir a média para passar de ano, grau 5, e melhorar sua aptidão física. 

De acordo com a tabela de graus da prova de corrida do 3º ano da AMAN da Seção de

Educação Física, presente no Anexo A, nota-se que cada TAF fica mais difícil em relação ao

anterior, mostrando que mesmo os militares que têm dificuldade, se conseguirem atingir o

mesmo grau que atingiu na prova anterior, já tiveram uma melhora no seu desempenho físico. 

No decorrer dos anos de formação, observamos que existem alguns companheiros de

turma que não se sentem motivados para treinar corrida, pois têm dificuldade. Diante dessa

observação e dos demais aspectos expostos, chegamos ao seguinte problema de pesquisa: A

motivação extrínseca é  suficiente  para motivar o Cadete para atingir  o grau mínimo para

aprovação em suas provas de Corrida?

Com base no problema citado acima, foi elaborada a seguinte hipótese: a motivação

extrínseca é suficiente para os cadetes atingirem o grau mínimo para aprovação em provas de

corrida. 

Para melhor entendimento do leitor, esta monografia está assim estruturada:

No primeiro capítulo, foi introduzido o tema de motivação para a corrida e mostrar ao

leitor o que será abordado nesta monografia

O segundo capítulo traz 10 subdivisões. Os itens 2.1 ao 2.6 fazem uma explicação

sobre as teorias da motivação; o item 2.7 aborda os fatores da psicologia esportiva citados por

Tiago Duarte e que serão relacionados com a motivação dos cadetes para treinar corrida; o

item 2.8  faz  alusão  à  motivação  intrínseca;  o  item 2.9  aborda  o  conceito  de  motivação

extrínseca;  e,  por  fim,  o  item  2.10  explica  como  é  realizada  a  prova  de  corrida  de  4

quilômetros do 3º ano e quais as condições de realização. 

O terceiro capítulo apresenta o referencial  metodológico do trabalho. O capítulo 4

apresenta os resultados e análise estatística dos resultados do questionário preenchido pelo

terceiro ano de comunicações e, por fim, no capítulo 5 serão relatadas as conclusões que esta

monografia chegou. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 TEORIA EVOLUTIVA DA MOTIVAÇÃO

A teoria  evolutiva  da  motivação  defende  que  os  mais  aptos  sobrevivem  e  seus

benefícios genéticos são passados para a próxima geração. Um componente importante nessas

mutações genéticas são os instintos, que é um comportamento subconsciente e permite que as

pessoas possam ter respostas a estímulos externos automaticamente.(Anastasia, 2015)

2.2 TEORIA DA REDUÇÃO DOS IMPULSOS E NECESSIDADES

Essa  teoria  foi  desenvolvida  pelo  psicólogo  Clark  Hull.  Ela  propõe  que  os  seres

humanos  têm necessidades  que eles  precisam para  se  satisfazer  e  essas  necessidades  são

exatamente o que movem o indivíduo ao seu objetivo. Está centrada em como as pessoas

lidam com os distúrbios que abalam sua capacidade de manter o equilíbrio em seus ambientes

internos. (Anastasia, 2015)

2.3 TEORIA DA MOTIVAÇÃO TEMPORAL

Desenvolvida por Piers Aço e Cornelius J. König. Essa teoria estuda o impacto do

tempo  nos  níveis  de  motivação.  Tem  como  elementos  importantes  a  procrastinação  e

estabelecimento de metas, pois sugere que o trabalho aumenta de importância quando está

perto do prazo de ser entregue. (Anastasia, 2015)

2.4 TEORIA DA EXCITAÇÃO DE MOTIVAÇÃO

Esta teoria prega que o ser humano é motivado para realizar qualquer atividade que

otimiza seu nível de excitação, sendo atividades que induzem ao relaxamento ou atividades

que ofereçam mais emoção e entusiasmo. Em um experimento com ratos conduzido por Peter

Milner e James Olds, foi inferido que todas as criaturas, assim como os seres humanos, são

muito motivados a terem comportamentos que estimulam o centro de recompensa de seus

cérebros. (Anastasia, 2015)
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2.5  TEORIA  DOS  IMPULSOS  E  NECESSIDADES  –  HIERARQUIA  DAS

NECESSIDADES DE MASLOW

Essa  teoria  diz  que  os  seres  humanos  são  motivados  por  necessidades

hierarquicamente classificadas. Após as necessidades básicas como comida, abrigo e trabalho,

são satisfeitas e não servem mais como motivação, o indivíduo busca coisas em outros níveis

para que sirvam de motivação, como carro e saldo bancário. (Anastasia, 2015)

2.6  TEORIA  DA  MOTIVAÇÃO  E  INCENTIVO  INTRÍNSECO  x  MOTIVAÇÃO

EXTRÍNSECA

Essa teoria afirma que fatores intrínsecos e extrínsecos servem como incentivos para

motivar o comportamento humano. Os fatores intrínsecos consistem em atividades que geram

satisfação pessoal  enquanto os  comportamentos  motivados extrinsecamente são realizados

tendo em vista alguma recompensa ou para evitar resultados negativos. (Anastasia, 2015)

2.7 PSICOLOGIA NO ESPORTE

A psicologia esportiva é um aspecto muito importante para a melhora no desempenho

nas  atividades  físicas.  Duarte (apud  Gaioto,  2017) fala  sobre  o  efeito  da  psicologia  na

motivação e sua influência na busca por resultados, afirma que uma teoria de três fatores pode

ajudar um atleta a se motivar e ainda cita um quarto fator muito importante.

  O primeiro fator é a performance, que basicamente é a competência na atividade que

se faz, a pessoa se motiva quando aprende habilidades novas ou melhora seu desempenho.

O segundo é o relacionamento, que são amigos que se exercitam sempre juntos, algo

muito comum na AMAN, pois os treinos são, no mínimo, acompanhados de um outro cadete.

Esses têm mais chances de se manterem motivados.

O terceiro fator é a autonomia, que poder escolher o que quer fazer e quando quer

fazer, o que não temos oportunidade na AMAN, devido às diversas atividades já planejadas

que temos durante o dia, somente podendo ser cumprido esse aspecto após o expediente e nos

fins de semana.

Outro fator que o Tiago Duarte cita como importante é a autoconfiança, que pode ser

pela influência verbal de outrem ou por um desafio, pois o desafiado deseja se mostrar capaz.
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2.8 MOTIVAÇÃO INTRÍNSECA

O sbcoaching ensina o que significa motivação intrínseca como:

“A escolha  e  a  decisão  de  fazer  uma atividade  pela  satisfação  inerente  que  ela
oferece, a motivação intrínseca não é movida por possíveis consequências […].  A
motivação  intrínseca  reflete  a  tendência  humana  de  engajar-se  em  atividades
interessantes e desafiadoras em termos de aprendizado e desenvolvimento .” (Decy e
Ryan, 2002)

Este site cita, também, 3 necessidades básicas como nutrientes da proatividade:

“Os  indivíduos  experimentam  a  motivação  intrínseca  quando  suas  necessidades
inatas de autonomia (estar no controle de sua própria vida e agir em harmonia com
seu eu interior), competência (capacidade de lidar de modo eficaz com o meio que o
cerca)  e  relacionamento  ou  conexão  (desejo  de  interagir,  de  conectar-se  com as
pessoas  e  de  fazer  algo  em  benefício  dos  outros)  são  satisfeitas.  Essas  três
necessidades básicas são os nutrientes da proatividade, do funcionamento otimizado
e da saúde psicológica.” (Decy e Ryan, 2002)

2.9 MOTIVAÇÃO EXTRÍNSECA

De acordo com o site sbcoaching este tipo de motivação caracteriza as atividades que

realizamos no dia a dia que não são prazerosas nem escolhas espontâneas, mas, ainda assim,

precisamos realizá-las. O sbcoaching define motivação extrínseca como:

“A motivação extrínseca refere-se a comportamentos que desenvolvemos para obter
resultados que vão além da atividade propriamente dita.
Em outras palavras, quando você realiza algo porque está intrinsecamente motivado,
o seu foco é desfrutar aquilo que você está fazendo, e sua principal recompensa é
interna (por exemplo, o prazer de fazer algo benfeito). Em contrapartida, quando
você está extrinsecamente motivado, a atividade não lhe dá prazer, mas você faz
porque precisa obter um determinado resultado (por exemplo, você não sente prazer
nenhum em dirigir  em meio  a  um congestionamento,  mas  dirige  mesmo assim,
porque tem de chegar ao trabalho).” 

O sbcoaching diz que: “O processo por meio do qual absorvemos a motivação externa

chama-se internalização, que pode se realizar por meio de algumas regulações”  E define as

regulações externa, introjetada, identificada e integrada, respectivamente, como:

“A  Regulação  externa  ocorre  quando  agimos  para  obter  recompensas,  evitar
punições ou satisfazer a exigências externas. A frase característica de uma pessoa
com esse tipo de motivação intrínseca é: “Tenho de fazer isso”.
Na regulação introjetada a pessoa é motivada pela culpa e age para não se sentir
culpada ou envergonhada. A frase característica é: “Eu devo fazer isso”. 
No  caso  da  regulação  identificada,  embora  a  motivação  tenha  vindo  de  fora,  a
pessoa a identificou como importante para si. A frase característica é: “Fazer isso é
bom para mim”. 
A regulação  integrada  ocorre  quando  a  identificação  foi  avaliada  pela  pessoa  e
colocada  em  congruência  com  seus  valores  e  interesses  pessoais.  A  frase
característica é: “Eu quero fazer isso”.  (Decy e Ryan, 2002)
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Portanto, analisando essas informações e as comparando à motivação dos cadetes para

o  treinamento  de  corrida,  pode-se afirmar  que  o melhor  meio  de  absorção de motivação

externa identificada  nos  cadetes  que  possuem  dificuldade  e  não  gostam  de  correr  é  a

Regulação  externa,  que  ocorre  para  adquirir  recompensas,  evitar  punições  ou  cumprir  as

exigências externas. 

2.10 TESTE DE APTIDÃO FÍSICA DE CORRIDA RÚSTICA NA AMAN

A primeira  prova  de  corrida  do  3º  ano  da  AMAN consiste  em correr  por  quatro

quilômetros de calça e coturno, de busto nu, e atingir os índices necessários para a aprovação. 

Não é permitido apoio externo, como tomar isotônico ou qualquer outra substância ou

alimento durante o percurso, também não é permitido ajuda de companheiros para empurrar,

podendo  ser  acompanhado  somente  pelo  comandante  de  curso,  pelo  comandante  de

companhia ou pelo comandante de pelotão.

Os cadetes devem correr somente pelo percurso que foi definido, não é permitido corte

de caminhos, bem como sair da estrada. 

Para os militares que porventura se lesionem ou passem mal durante a prova, existe

uma ambulância à retaguarda, garantindo que sejam evacuados e tratados imediatamente.

O  pace médio  para  que  o cadete  obtenha grau 5  é  4 minutos  e  30  segundos  por

quilômetro,  para que ele consiga obter o grau 10 precisa correr em um  pace  médio de 3

minutos e 37 segundos por quilômetro, a tabela com os tempos referentes aos demais graus

está presente no Anexo A.
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO

3.1 TIPO DE PESQUISA

Foi realizada uma pesquisa de campo para levantar quais são os principais motivos

que movem o cadete a treinar corrida, sejam eles extrínsecos ou intrínsecos.

A pesquisa foi desenvolvida no Curso de Comunicações da AMAN, com os cadetes do

3ºano  de  2019,  e  teve  como  variáveis  a  quantidade  que  cada  um  estava  motivado  para

realização da prova de corrida e o quanto estavam motivados para o treino.

A pesquisa foi realizada na semana de instrução 12, a semana que antecede o TAF do

3ºano. Os cadetes podiam responder a pesquisa que foi disponibilizada até o dia do seu TAF

de corrida, de modo que a nota obtida não alterasse o resultado. Dos 38 cadetes do 3º ano do

curso de comunicações da AMAN, 31 cadetes responderam a pesquisa.

3.2 MÉTODOS

Foi realizada uma pesquisa em forma de questionário, elaborada no google forms, para

obter  os  seguintes  dados:  o  nível  de motivação para  o TAF de cada  um, o cadete  podia

responder se estava muito motivado, motivado, pouco motivado ou desmotivado; o motivo do

nível  de  motivação,  as  opções  para  resposta  eram:  tem facilidade,  treinou  muito,  treinou

pouco,  está  se  recuperando  de  lesão  ou  tem  dificuldade  de  corrida;  um  questionamento

perguntando apenas se o cadete  se sentiu motivado para treinar para esta prova,  podendo

responder apenas sim ou não; a seguir era pedido para marcar os motivos que eles julgam que

lhes  trouxeram essa motivação respondida no questionamento anterior,  suas  opções  eram:

Índices inalcançáveis, índices altos na prova, influência na classificação, vontade de melhorar

seu preparo físico, alto índice de reprovação, lesão física, necessidade de ser aprovado na

disciplina e podiam acrescentar outros; e por último era perguntado o quanto o cadete treinou

para este TAF, tinham as seguintes opções de resposta: Muito, razoável, pouco ou nada.

3.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Foram apuradas  as  respostas  dos  cadetes  e  colocado  em gráficos  de  setores  para

contribuir na análise dos dados e comparar com as notas obtidas na prova e a hipótese em que

se baseou este trabalho.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na busca de uma resposta  que norteou o problema que direcionou a pesquisa,  foi

realizada uma entrevista em forma de questionário com o 3º ano de Comunicações, presente

no Apêndice A, e chegamos aos resultados que seguem.

4.1 RESULTADO E ANÁLISE DO NÍVEL DE MOTIVAÇÃO PARA O TAF

No  gráfico  a  seguir  (Gráfico  1),  percebe-se  que  a  alguns  cadetes  do  3ºano  de

comunicações  (22,6%) estavam desmotivados para realizar  a  prova de  corrida do TAF, a

grande maioria (41,9%) estavam pouco motivados para essa prova. 29% estavam motivados

para a prova e apenas 6,5% dos cadetes estavam muitos motivados. Isso indica que poucos

cadetes estavam confiantes para esta prova.

Gráfico 1 - Nível de motivação para o TAF

Fonte: AUTOR (2019)

4.2 Resultado e Análise do motivo do nível de motivação para o TAF

O  nível  de  motivação  foi  associado  a  motivos  individuais  que  podem  afetar  a

motivação de cada um para a prova. E, de acordo com as respostas dos cadetes do 3ºano, a

maioria (38,7%) tem dificuldade em corrida, 12,9% estavam lesionados e não podiam treinar

nas  suas  melhores  condições  e  12,9%  treinou  pouco,  isso  traz  pouca  confiança  para  a
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realização  da  prova.  Apenas  25,8%  dos  cadetes  estavam  confiantes  e  motivados  porque

treinaram muito e já estavam atingindo o índice que desejavam e outros 9,7% têm facilidade

para correr, logo, estes também estavam confiantes para a prova.

Esses  dados  explicam  o  elevado  percentual  de  cadetes  desmotivados  e  pouco

motivados que o gráfico 1 apresentou.

Gráfico 2 - Motivo do nível de motivação para o TAF.

Fonte: AUTOR (2019)

4.3 RESULTADO E ANÁLISE DOS GRÁFICOS REFERENTE À MOTIVAÇÃO PARA O
TREINAMENTO PARA O TAF.

O  gráfico  a  seguir  apresenta  que  mais  da  metade  (58,1%)  do  3º  ano  de

comunicações não se sentiu motivado a treinar para a prova de corrida e apenas 41,9% se

sentiram  motivados  a  treinar.  Isso  se  deve  a  diversos  motivos  negativos  como  lesões

ortopédicas que os impossibilitaram de treinar, acreditam que os índices da corrida são muito

difíceis  de  se  atingir,  e  aos  motivos  positivos,  que  movem o  cadete  para  que  atinja  seu

objetivo, que são a necessidade de ser aprovado, a influência na classificação e a vontade de

melhorar seu preparo físico. Estes motivos foram levantados pelos cadetes no questionário

que lhes foi aplicado.
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Gráfico 3 - Motivação para o treinamento.

Fonte: AUTOR (2019)

No gráfico a seguir podemos observar os motivos que levaram ao resultado do gráfico

anterior, justificando a elevada quantidade de cadetes que não estavam motivados a treinar

para a prova de corrida. Nota-se que quase a metade dos cadetes que responderam a pesquisa

acreditam que os índices do TAF estão muito elevados para eles.

Gráfico 4 - Motivos que influenciaram no nível de motivação para o treinamento para o TAF

Fonte: AUTOR (2019)
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4.4 QUANTIDADE DE TREINAMENTO REALIZADA PELOS CADETES DO 3º ANO
DE COMUNICAÇÕES

Este gráfico apresenta a quantidade de treinamento que cada um realizou. Mesmo que

a  maioria  estivesse  desmotivada  ou  com  pouca  motivação,  é  notável  a  dedicação  no

treinamento para  superação dessa dificuldade.  Comparando com o conceito  de motivação

extrínseca apresentado no capítulo 2 deste trabalho, é possível afirmar que os cadetes que,

embora estivessem desmotivados ou pouco motivados, tiveram uma motivação externa para

treinar. Exemplos dessa motivação estão apresentados em alguns tópicos do gráfico 4 como:

influência na classificação, vontade de melhorar o preparo físico e alto índice de reprovação.

Os  cadetes  que  não  treinaram  nada  estavam  com  lesões  ortopédicas,  o  que  os

impossibilitava de treinar corrida para o TAF, visando sua melhor recuperação.

Gráfico 5 - Quantidade de treinamento realizada para o TAF

Fonte: AUTOR (2019)
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo verificar o nível de motivação dos cadetes do 3º ano do

curso de comunicações de 2019 para a prova de corrida de quatro quilômetros de calça e

coturno, relacionar com as motivações intrínseca e extrínseca e com os aspectos de motivação

da psicologia esportiva, apresentados pelo Tiago Duarte, e, por fim, comparar as notas que os

cadetes atingiram com a motivação que foi apresentada nos gráficos desta pesquisa.

Os resultados foram obtidos através de um estudo direcionado para a motivação no

esporte,  correlacionados  com  os  dados  apresentados  na  aplicação  de  um  questionário

destinado à população a ser estudada para levantar o quanto cada um estava motivado para

fazer  a  prova  de corrida.  Nesta  pesquisa foi  possível  identificar  que existem cadetes  que

possuem satisfação em treinar corrida e outros que necessitam de motivação externa,  que

também foram identificadas no questionário.

Ao  entrevistar  cadetes  do  3º  ano  de  comunicações  com  relação  ao  modo  que  é

realizado seu treinamento físico de corrida previsto pela SEF e comparando com cada aspecto

citado por Tiago Duarte, cheguei às seguintes conclusões: 

1)  De acordo com o primeiro  aspecto,  a  performance,  os  cadetes  que  conseguem

atingir  uma melhora  no  seu  desempenho  nos  treinamentos  e  nas  avaliações  diagnósticas,

sentem-se mais confiantes para fazer a prova;

2) O segundo aspecto,  o relacionamento, é sempre presente nos treinamentos,  pois

estes são âmbito pelotão, e os cadetes estão sempre correndo com os mesmos companheiros.

Quando o treinamento é feito por interesse próprio depois do expediente, os cadetes precisam

sempre andar pelo menos em pares;

3) O aspecto Autonomia, que é poder fazer o treino que achar melhor no horário que o

cadete  julgar  melhor,  não  é  possível  ser  implementado  na  AMAN  devido  às  diversas

atividades que ocorrem com todas as turmas e o planejamento que isso exige. Por isso alguns

cadetes ficam desmotivados de treinar corrida no meio da tarde quando está muito calor; e

4) A autoconfiança é um fator que abala muito os cadetes que possuem dificuldade,

pois se não estiverem atingindo o índice que precisam, pensam que não são capazes de atingir

esse índice e isto prejudica seu desempenho, pois abala sua motivação para treinar. Este fator

foi  identificado  nos  cadetes  que  responderam  que  estavam  desmotivados  ou  com  pouca

motivação porque os índices do TAF são inalcançáveis.
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Com o resultado do questionário aplicado nos cadetes do 3º ano de comunicações é

possível identificar motivações externas para o treinamento e para a prova, por exemplo: a

influência na classificação e ser aprovado no 3º ano.

Concluiu-se  que,  ao  analisar  as  notas  conquistadas  nesta  prova  (Anexo  B),  as

motivações externas são suficientes para que o cadete consiga melhorar seu desempenho e

atingir o índice desejado para ser aprovado. Pois todos conseguiram atingir pelo menos a nota

5, com exceção de um cadete que chegou bem próximo.

Lembremos  do  problema  que  norteou  essa  pesquisa:  a  motivação  extrínseca  é

suficiente para motivar o cadete para atingir o grau mínimo para aprovação em suas provas de

corrida? Este problema gerou a seguinte hipótese: a motivação extrínseca é suficiente para os

cadetes atingirem o grau mínimo para aprovação em provas de corrida.  Após análise  dos

dados levantados nesta pesquisa, conclui-se que a hipótese da pesquisa foi confirmada, as

motivações externas às quais os cadetes são expostos são suficientes para atingirem o grau

mínimo nas provas de corrida na AMAN. 

É importante salientar, também, que,  apesar de alguns cadetes terem obtido o grau

máximo, é possível que ele ainda consiga se superar melhorando seu desempenho físico para

fazer a mesma prova em um tempo menor. É importante que o cadete tenha a mentalidade de

estar  sempre  se  superando  nas  atividades,  pois,  de  acordo  com  o  primeiro  aspecto  da

psicologia esportiva, isso os motiva a continuar neste ritmo de autossuperação.

Por fim, ressalta-se também que, ainda que as motivações externas são suficientes para

atingirem o grau mínimo, o ideal é que o Cadete seja intrinsecamente motivado. A falta de

autoconfiança,  relacionada à  ocorrência  de  lesões  e  à  dificuldade  em corrida,  foi  o  fator

principal para a falta de motivação intrínseca dos cadetes. Portanto, sugere-se novos estudos

com o objetivo de trabalhar a autoconfiança de cadetes com dificuldade em corrida e para

prevenir lesões. 
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APÊNDICE A
Questionário aplicado nos cadetes do 3º ano do curso de comunicações de 2019
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ANEXO A

Tabela de Graus da Seção de Educação Física da AMAN referente as provas de corrida

do 3º ano

1ª Prova de corrida do 3º ano da AMAN

2ª Prova de corrida do 3º ano da AMAN



ANEXO B

Notas do 1º TAF, corrida rústica de 4km, do 3º ano de comunicações de 2019

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DECEx                          DFA

ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
(Academia Real Militar / 1811)

RELAÇÃO DE NOTAS AC TFM II e III


