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RESUMO

A IMPORTÂNCIA DA GINÁSTICA COM TOROS NO DESENVOLVIMENTO

FÍSICO DO CADETE, NA AVALIAÇÃO DE CONTROLE DA DISCIPLINA TFM E

EM ATIVIDADES OPERACIONAIS

AUTOR: Pedro Barbosa Cardoso

ORIENTADOR: Ten Petterle

Trata este estudo a respeito da importância da Ginástica com Toros no Treinamento Físico

Militar. Para o desenvolvimento do mesmo primeiramente utilizou-se uma pesquisa do tipo

qualitativa e bibliográfica. Posteriormente foi realizado um estudo de campo com cadetes do

4º ano da AMAN, onde constatou-se que os mesmos não só possuem conhecimento a respeito

da Ginástica com Toros como também consideram a mesma importante no TFM, a fim de

promover saúde física e mental para os militares.

Palavras-chave: TFM. Ginástica com Toros. Importância. AMAN. Cadetes.



ABSTRACT

THE IMPORTANCE OF GYMNASTICS WITH BULLETS IN THE CADET

PHYSICAL DEVELOPMENT, IN THE CONTROL EVALUATION OF THE

PHYSICAL TRAINING DISCIPLINE AND IN OPERATIONAL ACTIVITIES

AUTHOR: Pedro Barbosa Cardoso

ORIENTER: Ten Petterle

This study deals with the importance of Gymnastics with Bulls in Military Physical Training.

For the development of the same, a qualitative and bibliographical research was used. Later, a

field study was conducted with AMAN's 4th year cadets, where they were not only aware of

Gymnastics  with  Bulls  but  also  considered  important  in  the  TFM,  in  order  to  promote

physical and mental health for the military.

Keywords: TFM. Gymnastics with Bulls. Importance. AMAN. Cadets.
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1 INTRODUÇÃO

Em tempos de paz, percebe-se a necessidade de se preparar de forma cada vez melhor

os  futuros  oficiais  da  linha  militar  bélica,  pela  Academia  Militar  das  Agulhas  Negras

(AMAN), para o novo cenário de combate. Se esta formação é de suma importância para

garantir a defesa, a AMAN vem desenvolvendo uma série de atitudes, a fim de garantir a

capacitação profissional dos cadetes.

Dentre as diversas atitudes tomadas pela AMAN durante a formação do combatente

militar bélico, encontram-se as Avaliações de Controle da Disciplina TFM, coordenadas pela

Seção  de  Educação  Física,  visando  nivelar  a  aptidão  física  dos  cadetes.  E,  com  tal

nivelamento, podendo ser utilizado para diversos fins, como, a oportunidade de realizar cursos

operacionais,  participar  de  competições  militares  internacionais,  entre  outros.  E  também

encontram-se os diversos campos e atividades realizadas,  contando com a participação de

diversos estabelecimentos militares do EB. Dentre essas atividades, temos a Manobra Escolar,

Operações Ofensivas e Defensivas, entre outras. E em um futuro próximo, as operações reais

contra forças irregulares e similares.

Assim, é válido problematizar a questão: os cadetes da AMAN, estão em condições

físicas plenas para realizar tais atividades, que podem exigir um alto nível de desgaste físico?

Há ainda a possibilidade de outras questões serem apontadas, pois precisamos saber se

a saúde e estrutura corporal do combatente está em condições de realizar essas atividades.

Com base nesses questionamentos, este trabalho busca subsídios dentro do contexto de

uma atividade no treinamento físico militar, a Ginástica com Toros, que pode ser utilizada

para aumentar a resistência muscular e orgânica do combatente para que ele tenha plenas

condições de participar de atividades que exigem um diferenciado nível de desgaste físico,

sem que o militar sinta tanto esse desgaste.

Esta pesquisa justifica-se para aprimorar o processo de desenvolvimento muscular e da

resistência  orgânica,  visando  a  maior  rusticidade  do  militar.  Pois,  as  atividades  do

Treinamento Físico Militar, praticadas usualmente, consistem em somente na realização de

neuromuscular e corrida, podendo ser possível, ser dado uma atenção maior aos membros

inferiores,  tendo vista  que,  a  quantidade de atividades  para  membros superiores  são bem

maiores  que  as  atividades  praticadas  para  membros  inferiores.  As  quais,  são  muito

importantes ao militar combatente e ao desenvolvimento de tenacidade e rusticidade no TFM.
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1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

Apresentar a importância da prática da Ginástica com Toros, como uma atividade que

melhora o desempenho físico do cadete, na Avaliação de Controle da Disciplina TFM dos

cadetes e em atividades operacionais

1.1.2 Objetivos específicos

Conceituar TFM;

Evidenciar os fatos que expõem a importância do Toros na saúde do militar;

Conectar os resultados do Toros com a Avaliação de Controle da Disciplina;

Conectar o desenvolvimento orgânico gerado pelo Toros com atividade operacionais.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

De acordo com Brasil (2015), a prática de TFM é essencial para o militar, visando seu

desenvolvimento físico para as diversas atividades exigidas no meio militar. E também, para a

manutenção da saúde individual.

2.1  O  TREINAMENTO  FÍSICO  MILITAR  (TFM)  E  SUA IMPORTÂNCIA PARA O

MILITAR

Segundo Brasil (2015), o militar deve ser orientado em sua preparação física de acordo

com sua função, especialidade, unidade e posto. Com o objetivo da manutenção da saúde do

militar, bem como contribuir para recuperar a aptidão física necessária para o desempenho de

suas funções. E que, peça importância que tem no que diz respeito ao desenvolvimento dos

atributos da área afetiva.

De acordo com Brasil (2015) vários estudos científicos comprovam que a atividade

física  é  essencial  para  melhorar  a  capacidade  física  do  indivíduo,  principalmente  as

relacionadas ao sistema cardiopulmonar, tais como:

a)  aumento das  cavidades e da espessura do músculo cardíaco com consequente
lançamento  no  organismo  de  maior  quantidade  de  sangue  após  cada  contração
(volume de ejeção); b) diminuição da frequência cardíaca, permitindo ao coração
trabalhar menos, mantendo a mesma eficiência devido ao aumento do volume de
ejeção;  c)  aumento  da  capacidade  de  transporte  de  oxigênio  pela  hemoglobina
desempenhando  função  importante  na  utilização  deste  pelos  músculos;  e  d)
diminuição da pressão arterial, devido à menor resistência dos vasos à passagem do
sangue, e aumento da capacidade de consumir oxigênio, tornando o músculo mais
resistente à fadiga (BRASIL, 2015, p. 2-1) (Figura 1)
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Figura 1 – Efeitos do exercício no corpo humano

Fonte: CORPO EM AÇÃO (2019)

Brasil  (2015)  afirma  que  a  responsabilidade  pelo  TFM  no  que  diz  respeito  ao

adequando condicionamento físico da tropa é do comandante, o qual se depara com inúmeros

obstáculos para a realização do mesmo, a saber: falta de estrutura apropriada, falta de tempo,

dentre outros.

 Segundo Brasil (2015) o TFM é executado em vários locais, como: quadras, pátios,

ginásios,  campos de futebol,  pista  de atletismo,  pista  de pentatlo  militar  (Figura 2),  ruas,

praças, vias públicas, piscinas, praias, rios e represas.

Figura 2 – Pista de Pentatlo Militar

Fonte: BARUERI  (2010)
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O controle de carga do TFM é de responsabilidade do instrutor e do próprio militar, de

acordo com Brasil (2015), em que existem alguns tipos de controle fisiológico individual, a

saber: controle imediato, o qual é realizado durante a sessão de TFM medindo-se a frequência

cardíaca; o controle tardio, o qual é feito fora do TFM, compreendendo a frequência cardíaca

basal  e  a  medida  da  composição  corporal.  Há  situações  especiais  de  TFM,  como  para

militares  acima  de  40  anos  de  idade,  observando-se  rigidamente  o  princípio  da

individualidade biológica.

Outros tipos de situações especiais previstas, de acordo com Brasil (2015) são: TFM

em campanha, TFM nos transportes de guerra, TFM em caso de mobilização.

Antes de iniciar os TFM é necessário que o militar faça exames tanto médico quanto

odontológico,  objetivando  a  identificação  de  possíveis  contraindicações  na  prática  de

atividade física, e em caso de identificação de alguma condição clínica que não permita a

prática  de  exercícios  físicos  deverá  haver  inspeção  de  saúde  com agente  médico-pericial

apropriado (BRASIL, 2015).

Segundo  Brasil  (2015)  os  treinamentos  são  divididos  em  três  tipos:  utilitário,

neuromuscular  e  cardiopulmonar.  O  treinamento  utilitário  é  feito  no  primeiro  ano  de

Academia tendo sessões de natação. No segundo ano a natação contínua em um estágio mais

avançado de dificuldade, principalmente nas Avaliações de Controle da Disciplina TFM. No

terceiro  ano o  militar  transpõe  uma raia  de  50  m com vários  obstáculos,  bem como faz

treinamento  de  pentatlo,  o  qual  é  feito  em uma  pista  de  500  m com vários  obstáculos,

exigindo muito fisicamente.

2.1.1 Avaliações Neuromusculares, Cardiopulmonares e Utilitárias na Formação

A Avaliação de Controle (AC) com finalidade no neuromuscular no primeiro e terceiro

ano inclui flexões de braço e barra fixa e no segundo ano subida de corda em vertical e no

quarto ano, inclui flexões de braços e barra fixa e subida de corda em vertical (BRASIL,

2015).

A AC com finalidade no cardiopulmonar é realizado do primeiro ao quarto ano, tendo

como foco principal as corridas rústicas.  No primeiro ano, o percurso possui 3000 m, no

segundo, provas de 400 e 4000 m, no terceiro ano, provas de 4000 e 5000 m e no quarto ano,

provas de 5000 e 3200 m (BRASIL, 2015).

A AC com finalidade em utilitário é composto pela prova de pista de pentatlo militar,

tendo como obstáculos: escada de corda, vigas justapostas, cabos paralelos, rede de rastejo,



14

passagem  de  vau,  cerca  rústica,  rampa  de  escalada  com  corda,  vigas  horizontais,  mesa

irlandesa, bueiro e vigas justapostas, vigas em degraus, banqueta e fosso, muro de assalto,

fosso,  traves  de  equilíbrio  e  chicana.  E,  pela  pista  de  natação  utilitária,  tendo  como

obstáculos: (BRASIL, 2015).

2.1.2 Atividade Física e Capacidade Física na Rotina Militar

O treinamento físico feito diariamente proporciona ao militar melhor aptidão física,

além de contribuir para um aumento significativo da prontidão para o combate, ficando os

mesmos mais resistentes a doenças e recuperando-se mais rapidamente de lesões (BRASIL,

2015).

A sessão de treinamento físico militar caracteriza-se pelo período durante o qual o
militar  realiza  um  conjunto  de  atividades  físicas,  incluindo  o  aquecimento,  a
atividade  principal  e  a  volta  à  calma,  visando  à  melhoria  da  saúde  e  ao
desenvolvimento da condição física. A duração de uma sessão de TFM é de dois
tempos de instrução ou 90 minutos. A frequência ideal do TFM é de cinco sessões
semanais, previstas em horário de instrução. A frequência mínima deve ser de quatro
sessões  semanais.  Uma  sessão  completa  de  TFM  compõe-se  de  três  fases:
aquecimento, trabalho principal e volta à calma (BRASIL, 2015, p. 57).

Segundo  Brasil  (2015)  um  dos  procedimentos  comuns  às  sessões  de  TFM  é  a

contagem, a qual tem por finalidade indicar um ritmo, cadência, quantidade e mostrar como se

executa cada movimento durante a realização de um exercício.

É necessário que se utilize uma adequada voz de comando para que ajude na execução

dos  exercícios.  A contagem  varia  de  acordo  com  os  exercícios  que  serão  executados.

Exercícios mais lentos devem ter contagem lenta e exercícios mais rápidos uma contagem

mais vigorosa, a qual pode ser feita para iniciar e terminar o exercício ou de forma alternada

(BRASIL, 2015).

De acordo com Brasil  (2015),  a fase de aquecimento é aquela em que o militar  é

preparado para executar os exercícios, o trabalho principal mais intenso, devendo a transição

do  repouso  para  o  esforço  ser  gradual,  devendo  sempre  ser  respeitada  a  individualidade

biológica, mesmo que não haja padronização dos movimentos (Figura 3).

Segundo Brasil (2015) o dia a dia do militar, principalmente do comandante de fração,

exige que ele suporte diferentes agentes estressores, de cunho físico, psicológico, ambiental,

nutricional  ou  outro  qualquer.  O desgaste  físico  do  militar,  ocorre  devido  ao  declínio  da

capacidade  aeróbia  e  anaeróbica,  e  manutenção  de  força  durante  algumas  operações,



15

principalmente,  por  causa  do  transporte  de  cargas.  Desta  forma  tem-se  a  necessidade  de

melhorar a capacidade aeróbia antes da missão e manter um programa de treinamento físico

durante a mesma.

Dessa  forma,  os  militares  que  encontram-se  melhores  preparados  fisicamente

suportam com mais facilidade o estresse do combate, ficando claro que a capacidade física do

militar determinará o sucesso da missão.

Figura 3 – Exercícios de aquecimento

Fonte: BRASIL (2015)

Após a prática dos exercícios deve-se voltar à calma, momento em que o organismo se

recupera, após o trabalho principal (BRASIL, 2015).

De acordo com Brasil (2015) é de suma importância o TFM para o desenvolvimento

da liderança do militar, uma vez que o mesmo estará exposto a todos os seus subordinados e

servirá de exemplo para os mesmos. Um líder com corpo e mente saudáveis motiva seus

subordinados, ao passo que um líder que se encontra por diversas vezes adoentado e não

possui um físico atlético não terá como motivar seus subordinados.
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Para Brasil (2015) é preciso que o militar esteja preparado para os diversos agentes

estressores  que  podem  ocorrer  durante  o  combate,  sejam  eles  físicos,  psicológicos,

ambientais, nutricionais ou outros. 

Estudos  atuais  apontam  declínio  da  capacidade  aeróbia  e  massa  corporal  e
manutenção de força,  potência e resistência muscular durante operações recentes,
sendo o transporte de cargas  uma das  tarefas  que mais desgastam fisicamente o
militar. Essas pesquisas revelaram a necessidade do aprimoramento da capacidade
aeróbia anterior à missão e da manutenção de um programa de treinamento físico
durante esta. Nesse sentido: a) existem evidências em relatos de diversos exércitos
em campanha de que os militares bem preparados fisicamente estão mais aptos para
suportarem  o  estresse  debilitante  do  combate.  A  atitude  tomada  diante  dos
imprevistos e a segurança da própria vida dependem, muitas vezes, das qualidades
físicas  e  morais  adquiridas  por  meio  do  treinamento  físico  regular,
convenientemente orientado; b) a melhora da aptidão física contribui para o aumento
significativo da prontidão dos militares para o combate, influenciando na tomada de
decisão.  Os  indivíduos  bem  condicionados  fisicamente  são  mais  resistentes  às
doenças  e  se  recuperam mais  rapidamente  de  lesões.  Além disso,  os  mais  bem
condicionados fisicamente têm maiores níveis de autoconfiança e motivação; e c)
estudos comprovam que o treinamento físico pode melhorar o rendimento intelectual
e  a  concentração  nas  atividades  rotineiras,  levando  a  um  maior  rendimento  no
desempenho profissional, mesmo em atividades burocráticas  (BRASIL, 2015, p. 2-
2).

Brasil  (2015)  chama  atenção  para  o  importante  aspecto  da  saúde  do  militar,

principalmente se este estiver em combate, uma vez que a saúde é considerada pelo autor

como condição essencial para a realização de qualquer tarefa. Desta forma tem-se o TFM

como um instrumento promotor da saúde.

No que diz respeito aos aspectos da área afetiva, Brasil (2015) reforça a importância

do TFM, onde o mesmo desenvolve requisitos básicos e atributos da área afetiva, a saber:

espírito de corpo, autoconfiança, camaradagem, cooperação, coragem, decisão, dinamismo,

equilíbrio emocional, resistência, liderança e tolerância.

De acordo com Brasil (2015) é preciso estar atento às diferenças biológicas de cada

indivíduo, uma vez que a capacidade física de cada um deve ser respeitada. É preciso que o

militar tenha uma alimentação adequada e que seja respeitado o tempo de repouso entre as

sessões.

A motivação militar, segundo Brasil (2015) é influenciada pela forma como o TFM é

executado e avaliado.

O conhecimento dos benefícios que o TFM traz para a saúde do militar e para a
eficiência operacional da F Ter é de grande importância. Assim, cada comandante
deve manter sua tropa instruída a esse respeito. A forma como o TFM é executado e
avaliado  influencia  sobremaneira  na  motivação  do  militar.  Sessões  atrativas,
instrutores  e  guias  bem  preparados  e  avaliações  bem  feitas  são  recursos  e
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providências  que  irão  motivar  o  executante  do  TFM.  Deverão  ser  planejadas,
durante o ano, palestras e instruções sobre os seguintes assuntos: a) benefícios das
atividades físicas para a saúde; b) programa de TFM da unidade e seus objetivos; c)
orientações sobre  nutrição  e dieta;  d)  malefícios  do fumo e uso de  drogas;  e  e)
cuidados com o TFM no frio e no calor (BRASIL, 2015, p. 2-6).

Assim tem-se que o bom militar é aquele que cuida bem de seu corpo e de sua saúde,

podendo ser exemplo para seus comandados e motivá-los, bem como transmitir segurança em

situações de estresse e risco.

2.2 GINÁSTICA COM TOROS NO TFM

De acordo com Brasil (2015), a Ginástica com Toros consiste em uma atividade que

faz uso do Toros, que por definição, é um segmento de tronco de árvore; espaço topológico

homeomorfo ao produto de dois círculos; moldura circular da base da coluna. Na prática e na

atualidade, é um objeto cilíndrico de comprimento com média de 3 metros, podendo ser feito

de ferro ou madeira.

Tal atividade visa o fortalecimento de membros inferiores sendo empregado durante a

ginástica.  Geralmente  é  realizado  em  pequenos  grupos  com  quatro  militares,  onde  os

participantes da atividade colocam os toros no ombro e realizam as atividades propostas pelo

instrutor (BRASIL, 2015).

Essa atividade não visa somente o desenvolvimento muscular dos membros inferiores,

o instrutor pode propor exercícios que estimulem os músculos da parte superior do corpo, mas

tendo  vista  a  prática  de  exercícios  neuromusculares  serem majoritariamente  de  membros

superiores, dá-se maior atenção aos membros inferiores durante o Toros (BRASIL, 2015).
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Figura 1 – Ginástica com Toros

Fonte: BRASIL (2019)

2.2.1 Ginástica com Toros para a saúde

De acordo com o BRASIL (2019), a Ginástica com Toros pode ser muito benéfica para

a  saúde  do  militar,  tendo  vista,  com ela  ser  possível  realizar  o  equilíbrio  muscular  dos

membros  inferiores  com  os  superiores,  exercitar  músculos  que  não  são  exercitados

usualmente, e por ser uma atividade diferente e vibrante que causa um impacto positivo no

psicológico no militar.

Com o equilíbrio muscular superior e inferior, pode-se evitar uma série de problemas

de saúde, como a sobrecarga nas pernas. Devido ao desenvolvimento muscular superior, o

combatente  ficará  mais  pesado,  pois  desenvolverá  um volume muscular,  ocasionando  no

aumento de massa corporal. Contudo, a volume muscular ficará concentrado na parte superior

do corpo,  podendo  causa  sobrecarga  na  parte  inferior.  Sendo assim,  o  ideal  é  haver  um

equilíbrio  do  volume muscular,  e  desenvolver,  juntamente,  com a  parte  superior,  a  parte

inferior  também.  Com  a  sobrecarga,  pode-se  gerar  problemas  nos  joelhos,  na  estrutura

corporal, entre outros (BRASIL, 2019).
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2.2.2 Ginástica com Toros e os benefícios para o operacional

Segundo  o  BRASIL (2019),  o  Toros  resulta,  além  do  desenvolvimento  físico  do

militar,  o desenvolvimento de alguns atributos,  como tenacidade,  rusticidade e espírito de

corpo. Por se tratar de uma atividade em grupo, todos os membros do grupo no Toros, devem

realizar a atividade em sincronia e de forma conjunta. Mesmo dividindo o peso, continua

pesado para todos, mas o espírito de corpo desenvolvido nos militares, resulta neles: o apoio

caso um companheiro esteja no seu limite físico de continuar; caso um companheiro esteja no

seu limite,  ele  não  desistirá  para  não prejudicar  os  demais,  porque caso  ele  saia,  o  peso

aumentará para todos.

Tal atividade também aprimora a rusticidade e tenacidade do combatente, pois, cada

vez mais ele irá suportar a dor da atividade, porque desenvolverá o volume muscular, mas

mesmo  desenvolvendo  os  músculos,  na  próxima  vez,  sentirá  dor  do  mesmo  jeito,  mas

conseguirá chegar além do que chegou na última vez (BRASIL, 2019).

Dessa forma, no meio operacional, esses atributos são essenciais. O militar não saberá,

com exatidão,  o  terreno  ou  o  local  de  atuação,  e  precisa  estar  preparado  para  qualquer

imprevisto ou situação.

3 REFERENCIAL METODOLÓGICO

Os procedimentos metodológicos utilizados foram os seguintes: leituras preliminares

para aprofundamento do tema; definição e elaboração dos instrumentos de coleta de dados e

definição das etapas de análise do material. Ao serem estabelecidas as bases práticas para a

pesquisa, procurar-se-á garantir a execução da pesquisa seguindo o cronograma proposto além

de propiciar a verificação das etapas de estudo.

3.1 TIPOS DE PESQUISA

Foi realizada uma pesquisa do tipo qualitativa, de cunho bibliográfico, onde foram

consultados  o  Manual  de  Treinamento  Físico  Militar  do  Exército  Brasileiro  e  o  site  do

Exército Brasileiro, os quais dizem respeito ao tema e foram considerados importantes para a

realização do TCC. 

Em um segundo momento foi realizada uma pesquisa de campo com cadetes do 4º ano

da AMAN. 
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3.2 MÉTODOS

Procedemos  ao  levantamento  dos  dados  bibliográficos,  bem  como  fichamento  do

material a ser utilizado, os quais não constam no TCC.  

Foi realizada uma pesquisa de campo com cadetes do 4º ano da AMAN, os quais

responderam a um questionário virtual a fim de verificar a importância da prática da Ginástica

com Toros no TFM.

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA

Cadetes do 4º ano da AMAN que responderam a um questionário virtual.

4 ESTUDO DE CAMPO

Foi realizado um estudo de campo com 40 cadetes do 4º ano da AMAN, a fim de

verificar a importância da prática da Ginástica com Toros no TFM. A pesquisa foi realizada

através de um questionário virtual, o qual foi respondido pelos entrevistados e posteriormente

foi realizada a tabulação dos dados.

A respeito de conhecer a Ginástica com Toros, 100% dos entrevistados disseram que

sim, conhecem.

Gráfico 1 – Conhecimento sobre Ginástica com Toros

Fonte: DO AUTOR (2019)
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No  que  diz  respeito  a  já  terem  realizado  a  Ginástica  com  Toros,  100%  dos

entrevistados disseram que sim, já realizaram.

Gráfico 2 – Realizou Ginástica com Toros

Fonte: DO AUTOR (2019)

Com relação a considerar a prática da Ginástica com Toros importante no TFM, 100%

dos entrevistados disseram que considera importante tal prática.

Gráfico 3 – Prática da Ginástica com Toros ser importante

Fonte: DO AUTOR (2019)

Quanto ao grau de importância que o entrevistado dá à Ginástica com Toros no TFM,

tendo sido dadas as opções: (   ) Muito importante   (   ) Importante  (   ) Não tem importância,
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80% dos  cadetes  consideram a  Ginástica  com Toros  muito  importante;  20% consideram

importante.

Gráfico 4 – Grau de importância da Ginástica com Toros

Fonte: DO AUTOR (2019)

No que diz respeito à importância do Toros na saúde do militar, tendo sido dadas as

opções: (   ) Equilíbrio muscular entre membros superiores e inferiores; (   ) Impacto positivo

no psicológico; (   ) Motivação; (   ) Evitar sobrecarga nas pernas. 100% dos entrevistados

assinalaram equilíbrio muscular entre membros superiores e inferiores; 20% dos entrevistados

marcaram impacto positivo no psicológico; 40% dos entrevistados marcaram motivação; 60%

dos entrevistados marcaram evitar sobrecarga nas pernas.

Gráfico 5 – Importância da Ginástica com Toros para a saúde

Fonte: DO AUTOR (2019)
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Com relação aos benefícios do Toros para a operacionalidade da tropa,  tendo sido

dadas as opções: (   ) Desenvolvimento físico (   ) Desenvolve a rusticidade e tenacidade (   )

Desenvolve o espírito de corpo. 100% dos entrevistados marcaram todas as opções.

Gráfico 6 – Benefícios da Ginástica com Toros para operacionalidade da tropa

Fonte: DO AUTOR (2019)

Quanto  poder  afirmar  que  os  resultados  do  Toros  estão  conectados  com  a

operacionalidade  da  tropa,  80% dos  entrevistados  disseram que  sim,  os  resultados  estão

conectados com a operacionalidade da tropa.

Gráfico 7 – Resultado do Toros se tem conexão com operacionalidade da tropa

Fonte: DO AUTOR (2019)
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Após a tabulação dos dados pode-se concluir que 100% dos entrevistados conhecem e

já praticaram a Ginástica com Toros, bem como consideram importante a prática da mesma no

TFM.

80% dos entrevistados considera muito importante a prática da Ginástica com Toros e

20% considera importante.

100% dos entrevistados assinalaram equilíbrio muscular entre membros superiores e

inferiores;  20%  dos  entrevistados  marcaram  impacto  positivo  no  psicológico;  40%  dos

entrevistados marcaram motivação; 60% dos entrevistados marcaram evitar sobrecarga nas

pernas.

100% dos entrevistados considera que a  Ginástica com Toros  produz os  seguintes

benefícios  para a  operacionalidade da tropa:  espírito  de corpo,  rusticidade e  tenacidade e

físico.

A respeito  de  haver  conexão  da  Ginástica  com Toros  com os  bons  resultados  na

operacionalidade da tropa, 80% dos entrevistados concordaram com essa assertiva.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O exercício regular é uma das coisas mais importantes para a saúde. Os benefícios de

fazer exercícios regulares foram demonstrados em muitos estudos. Para os militares, a aptidão

física e o exercício físico são essenciais para uma boa saúde mental, incluindo controle de

peso.  O exercício  ajuda  o  indivíduo  a  desenvolver  e  manter  uma sensação  de  equilíbrio

emocional. 

À medida  que  as  pessoas  envelhecem,  o  exercício  se  torna  mais  importante,  isso

porque depois dos 30 anos, capacidade de bombeamento de sangue do coração diminui a uma

taxa de cerca de 8 por cento a cada década. 

No Exército Brasileiro, o TFM é realizado diariamente pelos cadetes da AMAN, sendo

necessário,  além  dos  exercícios  para  os  membros  superiores,  também  para  os  membros

inferiores. Com isso, a Ginástica com Toros é um tipo de exercício completo, que além de

trabalhar  os  membros  superiores  também  trabalha  os  inferiores,  promovendo  além  do

desenvolvimento físico do militar, o desenvolvimento de alguns atributos, como tenacidade,

rusticidade e espírito de corpo.

Devido  à  grande importância  da  Ginástica  com Toros  foi  realizado um estudo  de

campo  a  respeito  do  conhecimento  que  os  cadetes  possuem  sobre  a  mesma,  bem como
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demonstrando a importância de sua prática para a Avaliação de Controle da Disicpina TFM e

em atividades operacionais.

Foi  constatado  que  os  cadetes  do  4º  ano  possuem conhecimento  a  respeito  desta

modalidade de atividade física, bem como, em algum momento de suas vidas já praticou a

modalidade.

Ficou comprovado que a Ginástica com Toros é uma atividade de suma importância no

treinamento físico do militar. Sendo um exercício extremamente útil e eficaz, que contribui

para  alavancar  os  resultados  da  Avaliação  de  Controle  da  Disciplina  TFM   e  alcançar

melhores rendimentos físicos em atividade operacionais. Devendo a mesma ser praticada de

forma regular, a fim de trabalhar tanto os membros superiores quanto inferiores.
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ANEXO  – ENTREVISTA COM OS CADETES

1) Você tem algum tipo de conhecimento a respeito do princípio da eficiência?

2) Existe aplicabilidade do princípio da eficiência no Exército Brasileiro?

3) Há relação entre o princípio da eficiência e a economicidade? 

(   ) Há relação   (   ) Não há relação   (   ) Não sei

4) A demora na prestação de informações fere o princípio da eficiência?

5) A burocracia afeta o princípio da eficiência dentro do Exército Brasileiro?

6)  Dadas as opções:  licitações, almoxarifado, Intendência, Material Bélico, administrativo;

em qual setor do Exército Brasileiro há maior índice de burocracia, afetando assim o princípio

da eficiência?
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