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RESUMO 

 

SILVA ROSA, Gabriel Souza da. A Atuação do Exército Brasileiro no desenvolvimento 

do esporte nacional através do Programa de Atletas de Alto Rendimento(PAAR) 

Resende: AMAN, 2019. Monografia. 

 

O presente trabalho tem por finalidade analisar a atuação do Exército Brasileiro e a  

importância da Força Terrestre para o desenvolvimento do esporte nacional, bem como 

identificar as principais estruturas do Exército voltadas para aprimoramento da capacitação 

física e dos esportes olímpicos e militares no Brasil . Seus objetivos são, avaliar a importância 

do Programa de Atletas de Alto Rendimento(PAAR) para o desenvolvimento dos atletas 

brasileiros, identificar as principais características do PAAR; identificar os principais 

resultados alcançados pelo Brasil através dos integrantes do Programa de Atletas de Alto 

Rendimento nos 5ºJogos Mundiais Militares do CISM, realizados no Rio de Janeiro em 2011, 

e nos Jogos Olímpicos RIO2016; além de identificar militares atletas destaques em suas 

modalidades que contribuíram para o esporte nacional. Chega-se assim à conclusão de que de 

forma geral, o Programa de Atletas de Alto Rendimento atua como  catalisador no processo 

de desenvolvimento do esporte nacional, fornecendo ao atleta meios e  o apoio necessários 

para que ele possa bem representar o Brasil em competições internacionais como os Jogos 

Mundiais Militares e os Jogos Olímpicos. 

Palavras-chave: Atleta. Programa de Alto Rendimento. Esporte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

SILVA ROSA, Gabriel Souza da.The performance of the Brazilian Army in the 

development of the national sport through the Program of High Performance Athletes 

(PAAR) . Resende: AMAN, 2019. Monograph. 

 

The purpose of this study is to analyze the performance of the Brazilian Army and 

the importance of the Terrestrial Force for the development of national sport, as well as to 

identify the main structures of the Army aimed at improving physical training and Olympic 

and military sports in Brazil. Its objectives are to evaluate the importance of the High 

Performance Athlete Program (PAAR) for the development of Brazilian athletes, to identify 

the main characteristics of the PAAR; to identify the main results achieved by Brazil through 

the members of the Program of High Performance Athletes in the 5th Military World Games 

of CISM, held in Rio de Janeiro in 2011 and in the Olympic Games RIO2016; in addition to 

identifying military athletes in their modalities that contributed to the national sport. It is 

concluded that in general, the High Performance Athlete Program acts as a catalyst in the 

development process of the national sport, providing the athlete with the necessary means and 

support so that he can well represent Brazil in international competitions such as the Military 

World Games and the Olympic Games. 

 

 

Key words: Athlete. High Performance Program. Sport. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 O debate acerca da influência das Forças Armadas no desenvolvimento do esporte não é 

atual. No século passado, durante a Primeira República, o Exército Brasileiro e a Marinha do Brasil 

com a criação de suas ligas esportivas – Liga Militar de Football e Liga de Sports da Marinha foram 

grandes incentivadores e entusiasta da difusão e do fomento do esporte no Brasil.  

 

Permitte jogos e exercícios sportivos nos navios, corpos e estabelecimentos de 

Marinha Snr. Chefe de Estado Maior da Armada, declaro-vos, para fins convenientes, que, 

approvando os intuitos da Liga de Sports da Marinha, associação fundada por officiais com 

o fim de concorrer para o desenvolvimento physico do pessoal da Armada, por meio dos 

jogos e exercícios, com campeonatos annuaes, resolvi permittir que a citada Liga se 

corresponda com as autoridades da Marinha, em relação ao que for necessário a seus fins, e 

que as autoridades lhe facilitem os meios de acção, sem prejuízo para o serviço, fazendo-se 

os jogos sob direção da referida Liga e seus representantes nos navios, corpos, 

estabelecimentos, ficando a acção destes últimos sujeita a approvação dos respectivos 

commandantes. Saúde e fraternidade. Assignado Alexandrino Faria de Alencar.11 

 

Ministério da Guerra - N°. 966 - Rio de Janeiro, 22 de junho de 1915. 

Sr. chefe do Departamento da Guerra - Declaro-vos que permito o funccionamento da 

“Liga Militar de Football”, cujo projecto de estatutos a este acompanha, sendo 

facultado ao pessoal dos corpos do Exercito nella se inscrever. Saúde e fraternidade. 

José Caetano de Faria.2 

 

De lá para cá, as Forças Armadas participam de diversas maneiras no desenvolvimento 

esportivo nacional, como por exemplo, nos estudos e pesquisas no campo da capacitação física ou 

na cessão de suas instalações para o treinamento de algumas seleções olímpicas. Além disso, 

contribuem para a realização de competições esportivas seja na sua logística ou coordenação da 

segurança. Este trabalho tem por objetivo identificar e analisar a atuação do Exército Brasileiro no 

desenvolvimento do esporte nacional através do Programa de Atletas de Alto Rendimento 

 

1 CANCELLA, Karina Barbosa apud BRASIL. Relatório do Ministério da Marinha de 1916. Anexo A, p. 1. 

 

2  CANCELLA, Karina Barbosa apud BRASIL. Diário Oficial da União de 29 de junho de 1915, Seção 1, p. 5. 
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observando sua criação e seus resultados nos Jogos Mundiais Militares do CISM em 2011 e nos 

Jogos Olímpicos Rio 2016. 

O intuito da pesquisa é expor a estrutura de capacitação física do Exército Brasileiro e 

analisar o melhor desempenho nas competições internacionais após a criação do Programa 

realizando uma comparação simples através do número de medalhas conquistadas durante as 

competições já mencionadas, essa comparação terá como finalidade identificar a eficiência do 

Programa de Atletas de Alto Rendimento naquilo para que foi desenvolvido: um melhor 

desempenho nos Jogos Mundiais Militares do CISM3 e nos Jogos Olímpicos. 

Dessa forma, será verificado se os atletas-militares integrantes do Programa de Atletas de 

Alto Rendimento tiveram melhora no seu desempenho por integrarem o Programa. 

A presente monografia está assim estruturada:  no primeiro capítulo, a introdução, em 

seguida no segundo está o referencial teórico-metodológico utilizado para a confecção deste 

trabalho tratando a cerca dos antecedentes do problema e da revisão da literatura e descrevendo os 

métodos  utilizados; no terceiro é abordado o esporte de alto rendimento onde pode-se ler sobre o 

sistema de esporte de alto rendimento e o Exército Brasileiro e o desenvolvimento do Esporte. Em 

seguida, no quarto paragrafo será abordado o Programa de Atletas de Alto Rendimento 

propriamente dito citando a história de militares ícones do esporte, as características do PAAR e os 

resultados obtidos pelos atletas-militares integrantes do Programa e no sexto capítulo, uma 

abordagem realizando uma analise do conteúdo e as considerações finais sobre o trabalho. 

 

 

 

 
3  Segundo Cancella (2013), Os Jogos Mundiais, idealizados pelo Conseil International du Sport Militaire 

(CISM – Conselho Internacional de Esporte Militar), instituição regulamentadora internacional do esporte militar 

fundada em 1948, ocorrem a cada 4 anos, no ano anterior ao dos Jogos Olímpicos de Verão, com primeira edição em 

1995 em Roma (ITA), seguido de Zagreb (CRO) em 1999, Catânia (ITA) em 2003 e Hyderabad (IND), em 2007. Em 

2010 foram realizados os 1º. Jogos Mundias Militares de Inverno no Vale de Aosta (ITA) e os Jogos Mundiais de 

Cadetes em Ankara (TUR). 
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1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo Geral 

Analisar a Atuação do Exército Brasileiro no desenvolvimento do Esporte 

Nacional através do Programa de Atletas de Alto Rendimento (PAAR) 

 

1.1.2 Objetivo Específico 

Identificar a importância do Programa de Atletas de Alto Rendimento 

(PAAR) no desenvolvimento do esporte nacional. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 O tema deste estudo insere-se na linha de pesquisa a cerca da  “A importância da atuação do 

Exército Brasileiro como vetor para o desenvolvimento do esporte no Brasil”, buscando identificar 

e analisar os resultados obtidos com o Programa de Atletas de Auto Rendimento, bem como o 

cenário esportivo brasileiro antes e depois da criação do PAAR com o intuito de verificar a 

importância do programa. 

 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

 

 Buscando identificar o que de mais relevante e atualizado tem sido produzido sobre os temas 

atletas de alto rendimento, políticas de desenvolvimento esportivo e atuação do Exército Brasileiro 

no desenvolvimento nacional, pesquisamos alguns autores; além de pesquisas acadêmicas, artigos 

científicos e outros documentos (em especial, leis e decretos), dentre eles, H Digel, especialista que 

aborda sobre a relação entre esporte e estado e sobre atletas de alto rendimento, The context of 

Talent identification and Promotion: A comparison of nations. New Studies in Athletics (2002) 

Bohme e Bastos (2012) abordam o tema de uma perspectiva concisa e clara, elucidando 

procedimentos e fatos a cerca do esporte de alto rendimento, chegando à conclusão de que a atuação 

do Exército é extremamente importante para o desenvolvimento do esporte brasileiro, tendo em 

vista as inúmeras ações e resultados obtidos pelos integrantes da Comissão de Desportos do 

Exército (CDE) e pela delegação brasileira nos Jogos Mundiais Militares do CISM RIO2011 e nos 

Jogos Olímpicos RIO2016. 
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Figura 1- Delegação brasileira dos Jogos Mundiais Militares 

Fonte:< http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/imagens/visita-dos-medalhistas-brasileiros-dos-

5o-jogos-mundiais-militares-rio-2011/dilma-e-medalhistas-dos-5o-jogos-mundiais-militares-rio-

2011-2.jpg/image_view_fullscreen>  

Acessado em: 6 de junho de 2019 

 

 Para Digel(2002) e Mazzei, Bastos, Ferreira e Bohme (2012), o assunto Forças Armadas e 

desenvolvimento do esporte é de extrema importância nacional, afirmando que as FFAA são parte 

integrante de um sistema que visa a integração de organismos da sociedade em prol do 

desenvolvimento do  esporte. 

alguns pontos convergentes podem ser apontados em diferentes países quanto ao 

desenvolvimento do esporte, como por exemplo, a interação do sistema esportivo com a 

política e a economia do país; o papel das forças armadas e o sistema educacional; a 

pesquisa científica específica, o apoio do setor privado e da mídia em geral no 

desenvolvimento do esporte."(Digel, 2002a;2002b apud MAZZEI, L. C.a; BASTOS, F. 

C.b; FERREIRA, R. L.c; BÖHME, M. T. S.d, 2012, R. Min. Educ. Fís., Viçosa, Edição 

Especial, n. 1, p 1575-1584) 

 

 Mazzei, Bastos, Ferreira e Bohme (2012), corrroborando com o que defende Digel (2002), 

entende que os meios  disponíveis e ofertados para a difusão do esporte de alto rendimento não 

sejam suficientes para o real crescimento do esporte em um determinado país. Entretanto, as 

condições criadas por um sistema estruturado, onde o atleta possa ter acesso à uma rede de 

assistências e  uma base de apoio, têm a capacidade de potencializar o desempenho do atleta. Fica, 

assim, caracterizada uma oportunidade a ser explorada para o desenvolvimento do esporte em uma 

região. Baseia-se tal afirmação nos estudos conduzidos por Mazzei, Bastos, Ferreira e Bohme(2012) 

no qual argumenta que: 

o desenvolvimento de políticas esportivas voltadas para as instalações esportivas (“training 

facilites”) destinadas ao treinamento e desenvolvimento de atletas do Esporte de Alto 

http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/imagens/visita-dos-medalhistas-brasileiros-dos-5o-jogos-mundiais-militares-rio-2011/dilma-e-medalhistas-dos-5o-jogos-mundiais-militares-rio-2011-2.jpg/image_view_fullscreen
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/imagens/visita-dos-medalhistas-brasileiros-dos-5o-jogos-mundiais-militares-rio-2011/dilma-e-medalhistas-dos-5o-jogos-mundiais-militares-rio-2011-2.jpg/image_view_fullscreen
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/imagens/visita-dos-medalhistas-brasileiros-dos-5o-jogos-mundiais-militares-rio-2011/dilma-e-medalhistas-dos-5o-jogos-mundiais-militares-rio-2011-2.jpg/image_view_fullscreen
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Rendimento(EAR) também é um dos fatores no processo que 4supostamente leva ao 

sucesso esportivo internacional, sejam desenvolvidas de forma centralizadas, como 
afirmam Green e Oakley (2001), ou como considera Digel(2002a), desenvolvidas em 

associação com as Forças Armadas ou com setor privado. (MAZZEI, L. C.a; BASTOS, F. 

C.b; FERREIRA, R. L.c; BÖHME, M. T. S.d, 2012, R. Min. Educ. Fís., Viçosa, Edição 

Especial, n. 1, p 1575-1584) 
 

 Dessa forma, pode-se abordar a teoria existente sobre o tema em questão da seguinte 

maneira: 

 Há uma corrente única que defende que há claramente uma inclinação nos estudos que 

mostram, diante de todas as possibilidades e limitações de cada país, que é possível estabelecer um 

eixo para o desenvolvimento esportivo de uma Nação. Podemos citar, no tocante a possibilidades e 

limitações, como exemplo, o índice de desenvolvimento humano (IDH) e  o produto interno o bruto 

(PIB). Essas particularidades interferem no que Mazzei (2014) e De Bosscher et al (2008) 

classificam como “influenciadores para o sucesso internacional em uma estrutura esportiva.  

O Exército Brasileiro estabelece como missão e tem por visão de futuro contribuir para o 

desenvolvimento nacional: 

“Contribuir para a garantia da soberania nacional, dos poderes 

constitucionais, da lei e da ordem, salvaguardando os interesses nacionais e 

cooperando com o desenvolvimento nacional e o bem-estar social.” (BRASIL, 

EXÉRCITO BRASILEIRO, MISSÃO E VISÃO DE FUTURO, 

http://www.eb.mil.br/missao-e-visao-de-futuro,grifo nosso)  

 

 As Forças Armadas participam de diversas maneiras no desenvolvimento esportivo 

nacional, como por exemplo, nos estudos e pesquisas no campo da capacitação física ou na cessão 

de suas instalações para o treinamento de algumas seleções olímpicas. Além disso, contribuem para 

a realização de competições esportivas seja na sua logística ou coordenação da segurança, esse 

esforço se tornou “visível” nesta última década quando o Brasil foi sede de grandes eventos 

esportivos, destacam-se Jogos Mundiais Militares em 2011 e os Jogos Olímpicos, em 2016. Durante 

esses eventos outra forma de atuação veio a tona: os atletas-militares oriundos do Programa de Alto 

Rendimento, essa atuação materializa o que Digel(2002) disse sobre a integração de setores da 

sociedade em prol do desenvolvimento esportivo do país.  

 A teoria que ampara nossa pesquisa pode ser assim resumida: a atuação do Exército 

Brasileiro é fundamental para o desenvolvimento do esporte no Brasil é necessário que se 

intensifique cada vez mais a participação da força terrestre nessas atividades, a fim de que a 

contribuição do Exército seja potencializada e seja permanente o progresso esportivo nacional. Por 

isso a importância a importância do Programa de Atletas de Alto Rendimento  do Exército e 

http://www.eb.mil.br/missao-e-visao-de-futuro,grifo
http://www.eb.mil.br/missao-e-visao-de-futuro,grifo
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consequentemente do seu bom desempenho, para que se logre êxito na contribuição da Força 

Terrestre para o desenvolvimento do esporte nacional . Assim, o trabalho destina-se a identificar e 

analisar os principais os dados, fatos e ações do Exército Brasileiro para o desenvolvimento do 

esporte no Brasil, bem como os principais resultados alcançados nos Jogos Mundiais Militares do 

CISM, Rio2011, e nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, 2016, através dos atletas-militares que 

integram o PAAR .  

 Diante do que encontramos na literatura acerca do tema, podemos identificar algumas 

questões que nortearam este trabalho – O que é o Programa de Atletas de Alto Rendimento? Qual é 

a importância do Programa de Atletas de Alto Rendimento no desenvolvimento do Esporte ? Qual é 

a relação do Exército com o sucesso do Brasil nos Jogos Mundiais Militares e nos Jogos 

Olímpicos?  

 Dados preliminares apontaram-nos que é de extrema importância que o Exército Brasileiro 

se mantenha apoiando o Esporte em todas as suas searas. Suas ações influenciaram diretamente no 

sucesso do Brasil na organização, execução e condução, principalmente, da Copa do Mundo de  

futebol em 2014 e dos Jogos Olímpicos em 2016. 

 

2.2 Referencial metodológico e procedimentos 

 

 Visando investigar e analisar as lacunas no conhecimento até agora existente, formulamos 

os seguintes problemas de pesquisa: O Exército Brasileiro contribui de forma eficaz para o 

desenvolvimento do Esporte no Brasil? Identificar os principais desafios e problemas encontrados 

pelo Exército na condução do PAAR poderá nos revelar medidas que foram tomadas a fim de 

otimizar e aumentar a preparação e consequentemente a eficiência no desempenho dos atletas-

militares? Quais ações são consideradas essenciais para um bom desempenho do Exército Brasileiro 

na condução do PAAR e se há necessidade de uma mudança drástica para o mesmo nessa função? 

 Partimos da hipótese de que o bom desempenho do Exército no desenvolvimento do  

Esporte nacional influencia diretamente no melhor desempenho de seus integrantes , 

concomitantemente com uma melhor, marcante e eficiente participação do Brasil em grandes 

eventos esportivos, seja no âmbito militar como no civil. Logo, trabalhamos com as variáveis: A 

importância da presença do EB no desenvolvimento nacional; o que é o PAAR; características e 

principais resultados do PAAR; ações do EB consideradas essenciais para o desenvolvimento do 

esporte no Brasil. 
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 Nossos objetivos foram verificar a indispensabilidade e a importância da atuação do EB no 

desenvolvimento do esporte brasileiro, identificar e analisar as principais características do PAAR , 

bem como os principais resultados alcançados após o início do programa pelos atletas militares e 

pela delegação brasileiras nos Jogos Mundiais Militares do CISM e nos Jogos Olímpicos, a fim de 

concluir se a atuação do Exército para o desenvolvimento do esporte brasileiro através do programa 

de atletas de alto rendimento é eficiente e se o bom desempenho do programa trouxe resultados 

concretos para o esporte  brasileiro.  

Visamos especificamente ratificar a importância da Força Terrestre para o desenvolvimento 

nacional e com o propósito de operacionalizarmos a pesquisa, adotamos os procedimentos 

metodológicos descritos abaixo. 

Primeiramente, realizamos uma pesquisa qualitativa bibliográfica, de método histórico, 

visando rever a literatura que nos fornecesse base teórica para prosseguirmos na pesquisa. Desse 

levantamento, verificamos quase por unanimidade que a contribuição da força terrestre no processo 

para o crescimento do esporte é de vital importância para o desenvolvimento nacional. Através 

dessa pesquisa bibliográfica e revisão da literatura, confirmamos a importância das FFAA no 

desenvolvimento esportivo de uma nação. Analisamos os principais aspectos que levaram a criação 

do PAAR, sejam eles militares ou civis, desde a criação de um sistema onde o Exército apoie os 

atletas olímpicos até a proximidade de grandes eventos esportivos sediados pelo Brasil e a 

necessidade de se alcançar resultados relevantes em tais competições. 

Nossa primeira constatação foi que não foram editados até o momento muitos títulos sobre o 

assunto, esse fato se dá justamente pelo tema ser recente e atual, caracterizando certa negligência da 

sociedade como um todo ao tema que deveria ser tratado como prioridade nacional. Quanto à 

qualidade das fontes encontradas, podemos dizer que são de grande fidedignidade, a grande maioria 

são trabalhos de pós-graduação e doutorado realizados por civis. Destacam-se, pela qualidade, 

pertinência e atualidade, as publicações de Digel (2002), Mazzei, Bastos, Ferreira E Bohme (2012) 

E De Bosscher Et Al (2008) e o livro “Esporte de Alto Rendimento” de Maria Tereza Silveira 

Bohme e Flavia da Cunha Bastos. 

 Nossos objetivos foram levantar questões relacionadas à importância da atuação do EB no 

desenvolvimento do esporte, identificação e análise dos principais resultados alcançados através do 

Programa de Atletas de Alto Rendimento e das consequências para o esporte nacional. As obras em 

sua maioria foram obtidas em acervo particular, biblioteca acadêmica e internet. 
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3 O ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO 

 

Neste capítulo iremos abordar conceitos para que possamos esclarecer o que é, como se 

desenvolve e premissas básicas do esporte de alto rendimento. O esporte de alto rendimento é 

definido por Meira (2011) e De Rose, Deschamps e Korsakas(1999) como aquele em que o atleta 

busca atingir elevados níveis e padrões de desempenho e com isso' obter resultados satisfatórios 

individual e/ou coletivamente. O esporte de alto rendimento é a  ponta de uma linha que se inicia 

nos esportes de base ou escolares. 

 

3.1 O sistema de esporte de alto rendimento 

 

 O desenvolvimento do esporte em um país ocorre através de uma política esportiva de nível 

nacional. Podemos entender melhor essa sistemática através dos estudos de Mazzei, Bastos, Ferreira 

e Bohme (2012) e Digel (2002,2002b). Podemos entender melhor essa estrutura de fomento e 

desenvolvimento do esporte:  

" alguns pontos convergentes podem ser apontados em diferentes países quanto ao 

desenvolvimento do esporte, como por exemplo, a interação do sistema esportivo com a 

política e a economia do país; o papel das forças armadas e o sistema educacional; a 

  pesquisa científica específica, o apoio do setor privado e da mídia em geral no         

desenvolvimento do esporte."(Digel, 2002a;2002b apud MAZZEI, L. C.a; BASTOS, F. C.b; 

FERREIRA, R. L.c; BÖHME, M. T. S.d, 2012, R. Min. Educ. Fís., Viçosa, Edição Especial, n. 

1, p 1575-1584, grifo nosso). 
 

 Fica evidente que as Forças Armadas cumprem papel fundamental nessa estrutura para 

desenvolvimento do esporte em um país. Green e Oakley (2001) e Mazzei, Bastos, Ferreira e 

Bohme (2012)  identificaram que a maioria dos países que  alcançavam êxito e sucesso esportivo 

internacionalmente seguiam o modelo adotado  pelos países soviéticos, ou seja, o Estado interferia 

no desenvolvimento esportivo através de políticas centralizadoras.  

Mazzei, Bastos, Ferreira e Bohme (2012) analisando estudos de UkSports (2007) e 

DeBoscher et al. (2008) verificou a existência de fatores ou pilares que influenciam o sucesso 

esportivo internacional  de um país. Além disso, com base em tais estudos Mazzei, Bastos, Ferreira 

e Bohme (2012) elaboraram um modelo teórico baseado em nove pilares pilares que podem 

explicar a obtenção de bons resultados esportivos internacionais de uma nação. 
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Figura 2 - Modelo teórico que propõe nove pilares como influenciadores para o sucesso internacional em uma 

estrutura esportiva 

(adaptado de De Bosscher et al 2008). 

Fonte: MAZZEI, L. C.a; BASTOS, F. C.b; FERREIRA, R. L.c; BÖHME, M. T. S.d, 2012, R. Min. Educ. Fís., Viçosa, 

Edição Especial, n. 1, p 1575-1584 

 

3.2 O Exército Brasileiro e o desenvolvimento do Esporte  

 

O Exército, seguindo o modelo teórico de De Boscher et al(2008) e Mazzei, Bastos, Ferreira 

e Bohme (2012), possui estruturas e capacidades para legitimar sua atuação nos pilares do sucesso 

esportivo internacional  do Brasil. O Exército Brasileiro possui no Forte de São João – RJ o sua ilha 

de excelência no tocante à  capacitação física, onde está localizado o Centro de Capacitação Física 

do Exército, CCFEX,  que tem como missão: A missão do CCFEX é coordenar, controlar, 

supervisionar e promover as atividades de ensino, pesquisa e desporto, nas áreas da Capacitação 

Física e da Equitação, para atender às necessidades do Exército Brasileiro (BRASIL,2017) , que 

através do Instituto de Pesquisa da Capacitação do Exército, IPCFEX, responsável por desenvolver 

pesquisas de capacitação física ligadas às áreas de Avaliação Física, Biomecânica, Bioquímica, 

Cardiologia, Cineantropometria, Fisiologia do Exercício, Termorregulação, Nutrição, 

Psicofisiologia e Treinamento Desportivo para solução de problemas de interesse do Exército  e da 

Escola de Educação Física do Exército, ESEFEX, responsável pela especialização de oficiais em 

Educação Física e Desportos e em Esgrima e a Comissão de Desportos do Exército, CDE. 
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Figura 3 – Forte de São João, Urca – Rio de Janeiro 

Fonte:<https://pt.wikipedia.org/wiki/Fortaleza_de_S%C3%A3o_Jo%C3%A3o#/media/Ficheiro:Sao

JoaoFort.jpg.> 

Acesso em: 6 jun. 2019 

 

 

Nota-se a existência de órgãos que viabilizam a difusão da capacitação física e, 

principalmente, do desporto dentro do Exército Brasileiro. As atividades desenvolvidas pelo 

Exército Brasileiro, através do CCFEX, podem ser definidas, segundo Mazzei, Bastos, Ferreira e 

Bohme (2012), como parte  do processo para obtenção de bons resultados esportivos ações voltadas 

às estruturas organizacionais do esporte; ao desenvolvimento de talentos esportivos, apoio à carreira 

de atletas e técnicos, uma calendário de competições esportivas e a aplicação de pesquisa científica 

específica ao esporte. 

Além disso, as infraestruturas esportivas do Forte de São João são utilizadas por não 

militares, hoje, a equipe de vôlei do SESC RJ realiza seus treinos nas instalações da Urca, 

outrossim, tais instalações foram utilizadas durante a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos 

Rio2016 pela delegação da Inglaterra e pelo Time Brasil, respectivamente. Por ter infraestruturas 

consideradas de alto nível, o Forte de São João também foi sede de competições como, por 

exemplo, III etapa do circuito estadual do Rio de Janeiro de esgrima, em 2017 e da  II etapa do 

campeonato brasileiro de aquathlon, em 2018. 
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figura4- Competição de esgrima realizada ESEFEX 

Fonte:< http://www.ccfex.eb.mil.br/ultimas-noticias/126-esefex-apoia-iii-etapa-do-circuito-carioca-

de-esgrima>  

Acesso em:06 de Junho de 2019. 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 O CCFEX 

Criado em 1º de Janeiro de 1991 – com  o objetivo de contribuir para a modernização da Educação 

Física e do esporte no país, o CCFEX proporcionou a interdisciplinaridade entre o ensino, a 

pesquisa, o desporto e a saúde no âmbito do Exército. A missão do CCFEX é coordenar, controlar, 

supervisionar e promover as atividades de ensino, pesquisa e desporto, nas áreas da Capacitação 

Física e da Equitação, para atender às necessidades do Exército Brasileiro.(BRASIL,2017) 

  

3.2.2 O IPCFEX 

O Instituto de Pesquisa e Capacitação Física do Exército foi criado como organização militar 

no ano de 1997. Desde sua criação atua no desenvolvimento da pesquisa cientifica. Em 1999 

demonstrou seu valor à comunidade cientifíco–acadêmica nacional e internacional, ao organizar o 

http://www.ccfex.eb.mil.br/ultimas-noticias/126-esefex-apoia-iii-etapa-do-circuito-carioca-de-esgrima
http://www.ccfex.eb.mil.br/ultimas-noticias/126-esefex-apoia-iii-etapa-do-circuito-carioca-de-esgrima
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primeiro simpósio “Treinamento Físico: Limites para a Saúde e para o Desempenho”, com a 

presença do renomado Doutor Kenneth Cooper.  

 

 

Figura7-Distintivo IPCFEX 

Fonte:<http://www.ipcfex.eb.mil.br/ > 

          Acessado em: 30 de maio de 2019 

Dentre as atividades que desempenha, destacam-se: revisão do Manual de Treinamento Físico 

Militar (EB 20-MC-10.350), reformulação do Teste de Avaliação Física (TAF), pesquisas de 

desempenho físico do combatente com equipamentos militares e a prevenção à rabdomiólise. 

(BRASIL,2017) 

 

3.2.3 A ESEFEX 

Nascida em 1919 na Escola Militar do Realengo através de um grupo sob o nome de União 

Atlética da Escola Militar formado por cadetes e oficiais da antiga Escola foi  responsável pela 

sistematização da educação física no Brasil. Sua gênese foi materializada com a criação do Centro 

Militar de Educação Física com a modernização do Exército recebeu a atual nomenclatura de 

ESEFEX. Na década de 30, foi pioneira no ensino de educação física contribuindo para a criação da 

Escola Nacional de Educação Física e Desportos da Universidade do Brasil, atual UFRJ. Com 

atualização de seu currículo a ESEFEX teve o reconhecimento da equivalência da sua formação aos 

demais cursos do Sistema Nacional de Educação. Desde a sua criação, a EsEFEx destina-se a 

formar recursos humanos do Exército Brasileiro especializados em Educação Física, Mestre 

D’Armas e Medicina Esportiva. (BRASIL, 2017) 

A Escola de Educação de Física do Exército tem por missão:  

“1. Especializar oficiais em Educação Física e Desportos e em Esgrima; especializar 

oficiais médicos em Medicina Esportiva; especializar sargentos para o exercício das 

funções de monitor de Educação Física; 
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 2. Cooperar e realizar pesquisas no campo da Educação Física e Desportos, inclusive em 

âmbito de educação escolar, com vistas a aplicação no Exército; 

3. Apoiar o escalão superior na promoção e na realização de competições de caráter 

nacional e internacional, no treinamento de equipes do Exército e das Forças Armadas;e 

4. Prestar assessoramento em assuntos relacionados à Educação Física e Desportos.” 

(BRASIL. ESEFEX. BRASIL, 2017. Disponível em: http://www.esefex.eb.mil.br/missao. 

Acesso em: 30 maio 2019 ) 

  

 

3.2.4 A CDE 

O dia 22 de junho de 1915 é o dia da criação da Liga Militar de Football, organização 

embrionária da Comissão Desportiva do Exército (CDE). A CDE foi criada pela Lei 2.851, de 25 de 

agosto de 1956, a partir de uma nova organização do Exército, é a órgão de assessoramento do 

comandante do Exército Brasileiro nos assuntos relacionados ao esporte. 

 Atualmente, se destaca pela organização dos Jogos do Exército (JDE) e pela condução do 

Programa de Atletas de Alto Rendimento. (BRASIL,2017) 

  

 

 

Figura 9 – Distintivo da CDE 

 

Fonte: < http://www.cde.eb.mil.br/historico > 

Acessado em: 30 de maio de 2019 

 

4 O PROGRAMA DE ATLETA DE ALTO RENDIMENTO 
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 De acordo com BRASIL(2017) o Programa de Atletas de Alto rendimento foi criado através 

de uma parceria entre os ministérios da Defesa e do Esporte com o objetivo de fortalecer a equipe 

brasileira em eventos esportivos de alto nível, principalmente os 5º Jogos Mundiais Militares, 

Rio2011 e os  XXXI Jogos Olímpicos, Rio2016. A intenção principal era oferecer aos atletas apoio 

necessário para que eles pudessem ter condições adequadas de treinamento e preparação para as 

competições de alto nível.: 

 

A Portaria nº 656 - Cmt Ex, de 10 de setembro de 2009, aprovou a Diretriz para os V Jogos 

Mundiais Militares de 2011 e a convocação de militares técnicos temporários para suprir a 

ausência de atletas de alto rendimento. Assim, nasceu o Programa Atletas de Alto 

Rendimento (PAAR), que representa um marco na participação internacional do Brasil no 

desporto militar, com a conquista do primeiro lugar no quadro geral de medalhas dos V 

JMM, entre 111 países. 

O programa tem por objetivos representar o EB em competições nacionais e internacionais, 

motivar e transferir conhecimento, reforçar a imagem da Força no país e no exterior, e 

contribuir para o desenvolvimento do esporte. 

(BRASIL. CDE. BRASIL, 2017. Disponível em: http://www.cde.eb.mil.br/historico. Acesso 

em: 30 maio 2019.  ) 

4.1 O Exército Brasileiro e o Esporte Nacional 

 

A relação entre o Exército e os esportes olímpicos do Brasil possui um histórico belo e 

vitorioso, desde os Jogos Olímpicos da Antuérpia em 1920, quando o então tenente Guilherme 

Paraense conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil na história dos Jogos Olímpicos, 

passando por João do Pulo, ex-recordista mundial de salto triplo, chegando até a Felipe Wu, 

medalha de prata na Rio2016. 

Essa relação não se restringe somente a atletas, seguindo o pensamento da integração 

proposta por Digel(2002) o Exército também contribuiu com a cessão de instalações e infraestrutura 

e realização de pesquisas para apoiar as equipes brasileiras..  Dessa forma, percebe-se que a atuação 

do Exército Brasileira claramente, um exemplo de ação enquadrada nos pilares/fatores do sucesso 

esportivo internacional abordado por De Boscher et al. 

 

4.1.1 Militares Atletas ícones do Esporte Nacional 

Tenente Guilherme Paraense foi o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha de ouro 

nos Jogos Olímpicos. Paraense venceu a prova de pistola rápida, na modalidade tiro e, conquistando 

a primeira medalha de ouro nas Olimpíadas da Antuérpia, em 3 de agosto de1920.  

Cabo João Carlos de Oliveira, conhecido como João do Pulo, foi um atleta, ex-recordista 

mundial do salto triplo com a maca de 17,89m, medalhista olímpico e campeão Pan-americano no 

salto triplo e no salto em distância. 
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Capitão Ribamar Juvino Bandeira, conhecido como Capitão Bandeira, tetracampeão  

mundial individual de pentatlo militar e pentacampeão por equipes, conquistou 15 campeonatos 

brasileiros individuais e por equipe, foi 18 vezes campeão do Pentatlo Militar das Forças Armadas. 

É o atual dono dos recordes sul-americano e brasileiro do pentatlo militar.  

 

4.2 Características do Programa de Atletas de Alto Rendimento 

 

O ingresso no Programa de Atletas de Alto Rendimento no Exército brasileiro é realizado 

através de edital lançado e gerido pela Comissão de Desportos do Exército. O candidato será 

submetido a um processo seletivo (art.13, da Lei nº4375/1964)4 de caráter eliminatório composto 

por avaliação curricular, entrevista de recursos Humanos, teste de seleção prático e avaliação 

psicológica, inspeção de saúde e exame de aptidão física. 

“O Comandante da 1ª Região Militar, que abrange a área dos Estados do Rio de Janeiro e 

Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, amparado pela Portaria nº 171-DGP, de 08 

de julho de 2009, torna público e estabelece normas específicas para cadastramento em 

banco de dados, no período de 24 de agosto a 04 de setembro de 2009, de brasileiros(as) 

possuidores(as) de reconhecida competência técnico-profissional (§ 1º, art. 10, Lei 6.880, 

de 9 de dezembro de 1980 – Estatuto dos Militares) para o exercício de atividades na área 

do desporto de alto rendimento, com curso de nível médio de ensino, todos(as) 

voluntários(as), para o Estágio Básico de Sargento Temporário (EBST), na modalidade do 

Serviço Técnico Temporário (SvTT).” (BRASIL, 2009) 

 

Após o atleta ser aprovado no processo seletivo ele recebe a graduação de terceiro sargento 

e passa por um período de instrução militar básica, quando têm instruções militares , como, por 

exemplo, tiro, sobrevivência e orientação. Já integrante do Programa e da Força Terrestre, o atleta-

militar tem direitos pertinentes aos militares,como:  

Os atletas têm à disposição todos os benefícios da carreira, como soldo, 13º salário, férias, 

direito à assistência médica, incluindo nutricionista e fisioterapeuta, além de disporem de 

todas as instalações esportivas militares adequadas para treinamento nos centros da 

Marinha (Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes - CEFAN), do Exército 

(Centro de Capacitação Física do Exército e Complexo Esportivo de Deodoro) e da 

Aeronáutica (Universidade da Força Aérea - UNIFA).  (BRASIL. Programa de Atletas de 

Alto Rendimento. BRASIL, [201-]. Disponível em: 

 
4  Lei do Serviço Militar 
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https://www.defesa.gov.br/esporte/projeto-atleta-de-alto-rendimento. Acesso em: 30 maio 

2019. ) 

 

 Hoje, com o aprimoramento e consolidação do Programa, a CDE continua sendo 

responsável pela sua condução no âmbito do Exército, tem como principais esportes: atletismo, 

boxe, esgrima, judô, natação, orientação, pentatlo militar, pentatlo moderno, tiro, triatlo, vôlei de 

praia, vôlei e, devido a inclusão nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o karatê. 

 

4.3 Analise dos resultados Programa de Atletas de Alto Rendimento 

A analise dos resultados do programa é essencial para a percepção da importância da 

atuação do Exército no desenvolvimento do esporte nacional. Comparar o quadro de medalhas das 

edições ocorridas antes e após a criação do PAAR, em 2008; nos Jogos Olímpicos as edições de 

Pequim, 2008 e a do Rio de Janeiro, 2016 e nos Jogos Mundiais Militares as edições de    

Hyderabad (IND), 2007 e Rio de Janeiro, 2011 mostrará a indispensabilidade do PAAR e a 

necessidade de sua manutenção para que seja os resultados já alcançados não sejam perdidos. 

Utilizando o quadro geral de medalhas das competições como principal instrumento para a 

comparação percebe-se que, de um modo geral, o rendimento do Brasil nas competições vem 

aumentando desde o Pan-Americano do Rio de Janeiro,2007, e quando restringimos essa análise aos 

Jogos Mundiais Militares do CISM e aos Jogos Olímpicos essa melhora no desempenho é mais 

significativa.  

Com a análise do quadro geral de medalhas dos Jogos de Hyderabad pode-se perceber a 

irrelevância e insignificância do Brasil âmbito CISM no período anterior à criação do PAAR. 

Ocupando a 33ª posição no ranking geral o Brasil ficou atrás de países que, tradicionalmente, não 

são potências esportivas, essa realidade refletiu a necessidade de mudança da forma de como eram 

conduzidos os esportes militares. 
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Figura 9 – Quadro de medalhas JMM  2007  

Fonte: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Mundiais_Militares_de_2007 > 

Acesso em: 06 de junho de 2019 

 

Na percepção do momento de criação do PAAR, a ideia síntese do programa pode ser 

resumida em apoio entre os ministérios da defesa e do esporte, onde ocorre uma relação de ganha x 

ganha5 – as Forças Armadas seriam reforçadas com a entrada de atletas de alto rendimento em suas 

fileiras, e por consequência reforçadas para a disputa dos Jogos Mundiais Militares do Rio de 

Janeiro, e os atletas ganhariam mais um apoio para a sua preparação. Por conseguinte, após a  

criação do PAAR, o Brasil alcançou, com superioridade, o primeiro lugar no quadro geral da 

competição com 114 medalhas, 111 medalhas a mais que na edição anterior. Logo, percebe-se o 

sucesso da iniciativa lançada em 2009. 

 

. 

 

 
5  Tipo de negociação 
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Figura10 - Quadro de medalhas JMM 2011 

         Fonte:< https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Mundiais_Militares_de_2011> 

Acesso em: 30 de maio de 2019 

 

   Agora analisando a importância e o sucesso do PAAR em relação aos Jogos Olímpicos fica 

notório que houve uma melhora significativa no desempenho geral do Brasil dos Jogos de Pequim 

em 2008 até os Jogos RIO2016.  

 

Figura11- Quadro de Medalhas Olimpíadas Pequim 2008 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Olímpicos_de_Verão_de_2008. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Mundiais_Militares_de_2011
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Acesso em: 30 maio 2019. 

 

 

 

A participação dos integrantes do PAAR no Time Brasil é um fator determinante para entender a 

relevância do Programa também para os Jogos Olímpicos. Essa participação teve início em 

Londres, 2012, quando 51 atletas-militares compuseram a delegação brasileira e conquistaram 5 das   

17 medalhas do Brasil nessa edição , com a intensificação do PAAR esse número chegou a 145 

atletas-militares na RIO2016, os integrantes do PAAR foram responsáveis por 13 das 19 medalhas 

brasileiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura12- Quadro de Medalhas Rio2016 

Fonte:< 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Ol%C3%ADmpicos_de_Ver%C3%A3o_de_2016. 1> 

Acesso em: 30 maio 2019. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Nossa pesquisa teve como objetivo estudar o Programa de Atletas de Alto Rendimento das 

Forças Armadas, suas características e sua importância para o desempenho da Equipe Brasileira nos 

5ºJogos Mundiais Militares do CISM (Rio 2011) e nas Jogos da XXXI Olimpíada (Rio2016), tudo 

isso a fim de analisar a atuação do Exército Brasileiro no desenvolvimento do esporte no Brasil 

através do Programa de Atletas de Alto Rendimento (PAAR). 

Um primeiro resultado encontrado é que desde de o século XX o Exército Brasileiro 

contribui para o desenvolvimento do esporte no Brasil, entretanto, de forma secundária. Com a 

criação da ESEFEX foi pioneiro nos estudos acerca da Educação Física sendo forte colaborador 

para a criação dos cursos de graduação em Educação física no país. O Exército Brasileiro, através 

do Forte de São João, atua no desenvolvimento no campo cientifico do esporte por meio de estudos 

e pesquisas voltados para a melhor capacitação física da Força Terrestre que contribuem para os 

estudos sobre a capacitação física dos atletas. Outro resultado encontrado é sobre a relevância e 

sucesso do Programa de Atletas de Alto Rendimento os resultados alcançados pelo Brasil após a 

criação do Programa são muito valiosos para confirmar a sua relevância. Isso prova que a 

manutenção do PAAR e, principalmente, a sua intensificação é indispensável para o 

desenvolvimento do Esporte no Brasil. Se esse projeto fosse concebido anteriormente o Brasil já 

seria uma potência olímpica, assim como é nos jogos militares do CISM.  

Podemos dessa forma concluir que nossa hipótese de pesquisa foi confirmada, a atuação do 

Exército Brasil através do PAAR provou-se indispensável para o desenvolvimento  do esporte no 

país, haja vista a extrema evolução que o Brasil teve em termos de resultado após a criação do 

Programa de Atletas de Alto Rendimento. Entretanto, falta ainda uma melhor coordenação e 

investimento por parte dos  gerentes do PAAR para que o resultado nos Jogos olímpicos seja tão 

expressivo como o é nos Jogos Mundiais Militares. 

 Sugere-se que o governo federal aumente seus investimentos no Programa de Atletas de 

Alto Rendimento para que mais atletas, principalmente os das modalidades menos famosas, posam 

integrar o Programa com o intuito de ofertar  a todos os atletas brasileiros as condições mínimas 
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necessárias pois é primordial para que ele tenha capacidade de bem representar o  Brasil   nos 

grandes eventos esportivos. Esses novos investimentos trariam melhoria nas infraestruturas dos 

centros de treinamento e possibilitariam ao atleta participar de mais competições. 
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