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RESUMO

ANÁLISE DA CARGA HORÁRIA DE TREINAMENTO FÍSICO MILITAR DOS
CADETES DO 4º ANO DA AMAN: UMA ABORDAGEM POR MEIO DO PRINCÍPIO

CIENTÍFICO DA CONTINUIDADE

AUTOR: Alan de Paiva Carvalho Junior
ORIENTADOR(A): Diego Garcia Leite

O propósito desta pesquisa de campo é analisar a carga horária de Treinamento Físico Militar
(TFM) dos cadetes do 4º ano da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) por meio do
princípio científico da continuidade,  realizando uma relação quantitativa do TFM previsto
com a constância dessas atividades, tomando por base o Quadro Anual de Estudo (QAE) no
ano de 2020 e, ainda, propondo uma alteração no QAE de TFM do 4º ano da AMAN com a
finalidade de aprimorar a preparação e a saúde física dos cadetes para os anos subsequentes. A
ideia inicial é identificar se a carga horária regular de TFM previstos no QAE do 4º ano da
AMAN é suficiente  para que esse conjunto de cadetes tenham um bom condicionamento
físico nas atividades cotidianas, como Testes de Aptidão Física (TAF) e exercícios no terreno,
além de ter uma vida saudável. Para tanto, foi analisado se a continuidade dos treinamentos
tem ocorrido de forma ideal para que os cadetes não venham a perder seu rendimento durante
as semanas de instrução. Desse modo, pôde-se concluir que o princípio da continuidade na
prática de TFM, pelos cadetes do 4º ano da AMAN, não é seguido da forma desejada como
prevê os estudos de campo e o próprio manual de TFM do Exército (EB20-MC-10.350). O
princípio  científico  da  continuidade  consiste  no  inter-relacionamento  de  uma  sessão  de
treinamento  físico  com  outra  posterior,  algo  importantíssimo  para  que  não  haja  o
comprometimento do condicionamento físico do conjunto de militares supracitados.

Palavras-chave: Treinamento  Físico  Militar.  Princípio  científico  da  continuidade.
Condicionamento físico. Academia Militar das Agulhas Negras.



ABSTRACT

ANALYSIS OF MILITARY PHYSICAL TRAINING HOURS OF AMAN'S 4TH YEAR
CADETS: AN APPROACH THROUGH THE SCIENTIFIC PRINCIPLE OF

CONTINUITY

AUTHOR: Alan de Paiva Carvalho Junior
ADVISOR: Diego Garcia Leite

The purpose of this field research is to analyze the workload of Military Physical Training
(TFM) of cadets of the 4th year of the Military Academy of Agulhas Negras (AMAN) through
the scientific principle of continuity, performing a quantitative relation of the predicted TFM
with the constancy of these activities, based on the Annual Study Framework (QAE) in the
year 2020 and, also, proposing a change in the QAE of the TFM of the 4th year of AMAN in
order to improve the preparation and physical health of the cadets for the years subsequent
The initial idea is to identify if the regular workload of TFM foreseen in the QAE of the 4th
year of AMAN is sufficient for this set of cadets to have a good physical condition in their
daily activities, such as Physical Fitness Tests (TAF) and exercises in the field, besides having
a healthy life. To this end, it was analyzed whether the continuity of training has occurred in
an ideal way so that cadets do not lose their performance during the weeks of instruction.
Thus, it was possible to conclude that the principle of continuity in the practice of TFM, by
the cadets of the 4th year of AMAN, is not followed in the desired way as foreseen in the field
studies and the Army's TFM manual itself  (EB20-MC-10.350).  The scientific principle  of
continuity  consists  in  the  interrelation  of  a  physical  training  session  with  a  later  one,
something very important so that there is no compromise in the physical conditioning of the
aforementioned set of military personnel.

Keywords: Military  Physical  Training.  Scientific  principle  of  continuity.  Physical
conditioning. Agulhas Negras Military Academy.
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1 INTRODUÇÃO

A Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) tem por missão preparar e formar

os futuros oficiais de carreira da linha militar bélica do Exército Brasileiro (EB). Para tanto, é

importante que sejam aprendidos e aprimorados todos os conteúdos teóricos e práticos por

parte dos cadetes.

Uma das matérias ensinadas e desenvolvidas ao longo dos quatro anos na AMAN é o

Treinamento  Físico  Militar  (TFM),  ministrado,  mentoreado  e  conduzido  pela  Seção  de

Educação Física (SEF) da AMAN. Essa é uma atividade, predominantemente prática, presente

semanalmente na vida dos cadetes e que, além de poder proporcionar uma vida saudável, tem

a  responsabilidade  de  preparar  fisicamente  o  corpo  de  cadetes  (CC)  tanto  para  a  rotina

acadêmica, quanto para a vida pós-formação.

Considerando a importância do TFM para o oficial brasileiro, vale problematizar a

seguinte questão: De que forma a continuidade no TFM pode influenciar  e/ou impactar no

desempenho e preparo dos cadetes do 4º ano da AMAN durante a vida acadêmica e, mais

tarde, na tropa?

Além  dessa,  existem  outras  questões  importantes  como:  Os  treinamentos  físicos

militares têm a continuidade ideal para que os cadetes não percam seu rendimento? E ainda,

por parte  dos cadetes,  o planejamento das atividades físicas realizado pela  SEF, tem sido

suficiente?

Diante destes questionamentos, este trabalho busca analisar, dentro da área de estudo

do treinamento físico militar, se as atividades físicas na AMAN, em particular do 4° ano, têm

a quantidade ideal  para que o princípio  científico  da continuidade  seja  seguido de  forma

correta e os cadetes tenham um bom desempenho tanto durante a vida na AMAN, quanto

depois de formados.

Essa pesquisa é justificada com a intenção de aprimorar o condicionamento físico dos

cadetes, mais especificamente dos do 4° ano da AMAN, a fim de que possam, além de ter

uma vida saudável, ter um bom preparo físico, tanto durante a vida na AMAN, quanto na vida

pós Academia. A ideia base é realizar uma pesquisa que dê suporte tanto para os cadetes,

quanto para os oficiais encarregados de preparar as seções de TFM realizadas na AMAN. 

A conclusão deste trabalho dará subsídios para que todos os envolvidos no TFM da

AMAN,  sobretudo  os  cadetes  do  4°  ano  e  os  oficiais  instrutores  destes,  possam  reunir
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recursos com a finalidade de proporcionar mudanças importantes e relevantes para aprimorar

a prática dessa atividade dentro da Academia Militar das Agulhas Negras.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

Analisar  o  princípio  da  continuidade  por  meio  dos  registros  das  seções  de  TFM

previstos no Quadro Anual de Estudo (QAE) no 1º semestre do ano de 2020 para os cadetes

do 4° ano da AMAN.

1.1.2 Objetivos específicos

Estudar  de  modo  quantitativo  a  variável  da  continuidade  dos  treinamentos  físicos

militares do 4° ano da AMAN no ano de 2020.

Avaliar a continuidade dos treinamentos físicos militares no 1º semestre do 4º ano da

AMAN, tomando por base o QAE de 2020.

Estudar a necessidade e verificar a viabilidade de readequação do QAE de TFM do 4º

ano da AMAN para os anos subsequentes.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 TREINAMENTO FÍSICO MILITAR

Fonte: (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017).

O Treinamento Físico Militar (TFM) é uma atividade realizada por todos os militares

do Exército Brasileiro (EB) e tem a importância de manter  o condicionamento físico dos

militares condizente com a profissão, além de proporcionar resistência e uma vida saudável.

Segundo o Manual de Campanha EB20-MC-10.350 – Treinamento Físico Militar, 4ª

Edição, 2015, o TFM tem como objetivos:

Figura 1 - Corpo de Cadetes em forma no Pátio Marechal Mascarenhas de 
Morais (PMMM) em TFM centralizado
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a) Desenvolver, manter ou recuperar a aptidão física necessária para o
desempenho das funções militares.

b) Contribuir para a manutenção da saúde do militar.
c) Cooperar para o desenvolvimento de atributos da área afetiva.
d) Contribuir  para  o  desenvolvimento  do  desporto  no  Exército

Brasileiro – adotada pela Portaria nº 770, de 7 de dezembro de 2011, publicada no
Boletim do Exército nº 53/2015 (BRASIL, 2015, p. 1-1 e 1-2).

Sendo assim, os militares do EB, incluindo os cadetes da AMAN, devem ter em mente

tais aspectos estabelecidos pelo Manual de Campanha citado, para que sejam cumpridos todos

os objetivos previstos.

Além desses objetivos, o militar deve ter como parâmetro anual um bom desempenho

nas avaliações físicas, como as avaliações de controle (AC), realizadas dentro da AMAN, e

também nos Testes de Avaliação Física (TAF), realizados na tropa, que é o conjunto de testes

físicos que tem por finalidade avaliar o desempenho físico individual do militar,  segundo

critérios estabelecidos em diretriz específica (EB20-MC-10.350 – Treinamento Físico Militar,

4ª Edição, 2015, p. 1-3).

2.2 PRINCÍPIOS DO TFM

De acordo com o Manual de TFM (EB20-MC-10.350) do Exército (BRASIL, 2015, p.

2-4 e 2-5), existem 7 (sete) princípios que regem o TFM, dos quais os 4 (quatro) seguintes

têm relevância para este trabalho:

1) ADAPTAÇÃO
(a) O TFM deverá estar adequado às atividades físicas, de maneira que

elas estejam dentro de uma faixa de trabalho que provoque o efeito de adaptação
fisiológica  desejado.  Deverá  ter,  portanto,  duração  e  intensidade  suficientes  para
provocar modificações na aptidão física do militar.

(b) Uma  carga  insuficiente  de  adaptação  não  produzirá  efeitos  de
treinamento.  Por  outro  lado,  uma  carga  exagerada  poderá  provocar  danos  ao
organismo e levar o militar a atingir a exaustão precocemente. 

(c) Para  que  haja  adaptação,  é  fundamental  respeitar  um  tempo
suficiente  de  repouso  entre  as  sessões  de  TFM  e  alimentar-se  de  maneira
conveniente para suprir o desgaste.

2) CONTINUIDADE
(a) É  verificada  no  inter-relacionamento  das  sessões  durante  um

período anual de instrução.
(b) Para que os efeitos do TFM sejam alcançados, o treinamento não



16

deve ser interrompido por mais de 48 h, pois se considera que, após esse período, já
pode ocorrer uma diminuição no condicionamento. 

(c) A regularidade na prática do TFM é fundamental para que ele possa
promover a manutenção preventiva da saúde e para que os padrões de desempenho
físico sejam normalmente alcançados.

3) INTERDEPENDÊNCIA ENTRE VOLUME E INTENSIDADE
(a) O volume é a quantidade de treino (distância, número de repetições,

duração do trabalho, número de séries e horas de treinamento) e a intensidade é a
qualidade de treinamento (peso utilizado, velocidade, tempo) aplicada.

(b) Esses  dois  tipos  de  fatores  atuam  como  sobrecarga  e,  por  isso
mesmo, deverão estar sempre agindo em estreita correlação. Em outras palavras, se
o  volume aumenta  significativamente,  a  intensidade  deve  diminuir  e  vice-versa.

4) VARIABILIDADE
(a) A diversificação nas formas e modalidades de TFM é importante

para que se obtenha a motivação e o empenho dos militares durante a atividade
física.

(b) Podem  ser  empregados  métodos  diferentes  para  treinamento  de
qualidades  físicas  semelhantes.  No  entanto,  não  se  devem  variar  as  formas  de
trabalho principal  sem levar  em consideração os princípios da continuidade e da
sobrecarga, para que as qualidades físicas sejam corretamente desenvolvidas. Isso
implica  que,  por  exemplo,  um  método  de  treinamento  cardiopulmonar,  como  a
corrida contínua, não pode ser substituído por um método de treinamento utilitário,
como toros. (BRASIL, 2015, p. 2-4 e 2-5).

2.3 PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE

Depois de apresentado os quatro princípios  do TFM descritos no Manual de TFM

(EB20-MC-10.350) e que são relevantes para esta pesquisa, é momento de dar enfoque no

princípio  que  este  trabalho  se  propõe  a  discorrer  com  maior  detalhamento:  o  princípio

científico da continuidade.

Ibidem (1984 apud LUSSAC, 2015), afirma a seguinte frase com relação ao princípio

científico da continuidade:

Pode-se  acrescentar  que  este  princípio  compreenderá  sempre  no  treinamento  em
curso uma sistematização de trabalho que não permita uma quebra de continuidade,
isto  é,  que  o  mesmo apresente  uma intervenção  compacta  de  todas as  variáveis
interatuantes.  Em outras  palavras,  considerando um tempo maior,  o  princípio da
continuidade é aquela diretriz que não permite interrupções durante esse período.
Ibidem (1984 apud LUSSAC, 2015).
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Após  os  dizeres  de  Ibidem,  LUSSAC  (2015),  graduado  em  educação  física  e

especialista  em  psicomotricidade,  conclui  em  sua  dissertação  a  seguinte  ideia  sobre  o

princípio da continuidade:

A continuidade de treinamento evita que o treinador subtraia etapas importantes na
formação  atlética  de  um  esportista.  Em  geral  um  atleta  que  tem  um  alto
desempenho,  com  certeza  teve  uma  continuidade  ao  longo  de  sua  preparação,
treinamento  e  também  do  aprendizado  do  esporte  praticado.  A continuidade  é
importante inclusive no treinamento amador e no lazer, e não somente no aspecto
fisiológico, mas também, como por exemplo, no aspecto psicológico e entre outros
aspectos cujos fatores podem interferir na prática esportiva. (LUSSAC, 2015).

Este  princípio,  basicamente,  consiste  no  inter-relacionamento  de  uma  sessão  de

treinamento físico com outra posterior, isso significa que para existir uma regularidade ideal

no exercício físico dos militares, estes não podem passar mais de dois dias sem a execução de

alguma prática aeróbica ou anaeróbica.

Sendo assim, é de grande importância que os cadetes da AMAN não fiquem por mais

de 48 (quarenta e oito) horas sem a prática de treinamento físico regular orientada pela Seção

de  Educação  Física  (SEF)  da  AMAN,  para  que  sejam  evitadas  quaisquer  perdas  no

condicionamento físico dos militares e um possível mal desempenho acadêmico, tanto nas

avaliações, quanto nas atividades militares cotidianas.

      Fonte: (SALVADOR, 2014).

A figura acima apresenta a importância do princípio científico da continuidade para o

melhor desenvolvimento do condicionamento físico das pessoas que praticam atividade física.

Figura 2 - Gráficos de diferenciação do ganho de condicionamento físico quando há e 
não há continuidade na atividade física
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No  gráfico  esquerdo  da  figura,  pode-se  observar  que  não  houve  ganho  significativo  no

condicionamento físico do praticante, já que não houve a devida continuidade para tal ganho.

De outro  modo,  do  gráfico  direito  da  figura  acima,  pode-se  inferir  que  houve  ganho  de

condicionamento e preparo físico, pois há a continuidade ideal, como prescreve o princípio.

Cabe lembrar que a SEF tem a responsabilidade de fazer com que tais princípios sejam

seguidos durante todo o ano curricular e para que isso ocorra, é de suma importância o bom

planejamento por parte dos militares responsáveis, sendo possível observar isso nos diversos

programas de treinamento semanais.

2.4 PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE X REVERSIBILIDADE

O princípio da continuidade rege que os resultados de um treinamento só poderão ser

obtidos por meio de uma regularidade, e, caso essa continuidade não seja mantida, ter-se-á

uma reversibilidade da performance física, tendo-se, assim, a perda dos ganhos obtidos.

É a  reversão  dos  efeitos  obtidos  ao  longo  do  tempo  de  atividade  física  com a
interrupção do processo de treinamento. Essa perda apresenta um ritmo mais rápido
para os treinamentos baseados em resistência e resistência de força, e mais lento
para  os  treinamentos  baseados  em  força  explosiva  e  força  máxima.  (BOMFIM,
2020).

O princípio  da reversibilidade  apresenta que,  se  por  um lado o treinamento físico

regular resulta em adaptações fisiológicas que permitem melhores desempenhos, por outro, se

pausar  ou  diminuir  o  nível  de  treino  leva-se  a  uma reversão  parcial  ou  completa  destas

adaptações, comprometendo a capacidade de desempenho anteriormente obtida. (BOMFIM,

2020)
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     Fonte: (BOMFIM, 2014).

Esta figura mostra um gráfico de estímulo X tempo, onde regularmente é aplicado um

estresse ao corpo, intercalando-se tais esforços com uma recuperação periódica. Neste gráfico

cada degrau representa 1 (um) dia de treinamento, onde pode-se notar que a cada 4 (quatro)

dias de treinamento, se descansa 2 (dois) dias.

Dessa maneira, o princípio científico da continuidade prevalece diante do princípio da

reversibilidade, e o treinamento regular não fica prejudicado.

2.5 PROGRAMAS DE TREINAMENTO FÍSICO MILITAR

Os programas de TFM são esquemas simplificados que orientam o planejamento do

TFM  ao  longo  do  ano  de  instrução  (EB20-MC-10.350  –  Treinamento  Físico  Militar,  4ª

Edição, 2015, p. 3-7). Isso significa que são planos elaborados por Oficiais da SEF com o

intuito de manter a regularidade dos TFM, levando em consideração as normas e condutas

apresentadas pelo Manual de TFM do Exército Brasileiro (EB).

Na confecção do Quadro de Trabalho Semanal (QTS), o militar responsável pelo TFM

da unidade tem a missão de desenvolver um plano semanal de TFM, podendo ser flexível se

comparado com o que prevê o manual, conforme o quadro 1 abaixo.

A tabela 1 mostra um exemplo de sessão de TFM previstas no programa anual de TFM

e as planejadas por um oficial de TFM (OTFM).

Figura 3 - Gráfico estímulo X tempo
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Tabela 1 - Sessão de TFM prevista pelo manual e outra planejada por um OTFM
SESSÕES DE TFM NA SEMANA 10

PREVISTAS NO
PROGRAMA ANUAL DE

TFM

PLANEJADAS NO QTS DA 2ª BATERIA DE CADETES

Aquecimento, PTC e Corrida 2ª feira Aquecimento, PTC e Corrida
Ginástica Básica e Desportos 4ª feira Aquecimento, PTC e Corrida
Aquecimento, PTC e Corrida 6ª feira Ginástica Básica e Desportos

Fonte: (EB20-MC-10.350 – Treinamento Físico Militar, 4ª Edição, 2015, p. 3-7).

Com a apresentação desta tabela, pode-se observar a variedade das sessões de TFM

dentro de uma semana de atividades,  a flexibilidade que um OTFM tem para planejar as

atividades e, ainda, o inter-relacionamento dos dias, não passando de 48 horas o tempo entre

duas sessões consecutivas.

Com isso, é importante ressaltar que para o planejamento semanal, deve-se obedecer

ao previsto no programa anual de TFM, além de serem observadas as peculiaridades de cada

método descritas no manual de TFM do EB (EB20-MC-10.350 – Treinamento Físico Militar,

4ª Edição, 2015, p. 3-7).

2.6 QUADRO DE ESTUDO ANUAL (QAE) E QUADRO DE TREINAMENTO FÍSICO 

MILITAR (QTFM)

Com  o  interesse  de  facilitar  o  entendimento  do  leitor  para  alguns  termos  muito

utilizados neste trabalho, torna-se importante a exemplificação do que de fato é um QAE e um

QTFM. Para tanto, segue nas últimas páginas desta monografia, em anexo, a exposição de um

Quadro  Anual  de  Estudo (Anexo A) e  em seguida de  um Quadro de Treinamento  Físico

Militar (Anexo B).
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO

Dando prosseguimento à pesquisa, ainda com uma visão analítica, dentro do campo de

importância do princípio científico da continuidade, foi realizado um estudo de campo com

análise de dados coletados do QAE de 2020 dos cadetes do 4º ano da AMAN com o intuito de

verificar a regularidade da manutenção do princípio da continuidade nas atividades diárias de

TFM.  A finalidade  é  apresentar  uma  conclusão  que  contribua  para  o  aprimoramento  do

condicionamento físico dos  cadetes  com uma possível  proposta  de alteração do plano de

TFM, tomando por base o princípio da continuidade.

3.1 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA METODOLÓGICA E ANTECEDENTES

Para que o problema da irregularidade no princípio científico da continuidade seja

solucionado a fim de que o condicionamento e preparo físico dos cadetes do 4º ano da AMAN

sejam aprimorados, tanto para as atividades acadêmicas, quanto para a vida na tropa, julga-se

necessário destacar a importância e a regularidade nas práticas de TFM realizadas dentro da

AMAN. Considera-se importante, ainda, que o plano e o cronograma de TFM para o 4º ano se

adéque  às  demais  atividades  acadêmicas  e  o  princípio  da  continuidade  não  seja

comprometido, prejudicando, assim, a evolução física dos futuros oficiais.

Como  citado  anteriormente,  o  manual  de  treinamento  físico  militar  descreve  os

objetivos do TFM, os princípios do TFM e seus respectivos conceitos.

Leibniz (2004 apud MARQUES, 2016) descreve no prefácio aos Novos Ensaios sobre

o Entendimento Humano:

(…) Nada se faz de uma só vez e uma das minhas grandes máximas e das mais
verificadas  é  que  a  natureza  não  dá  nunca  saltos:  o  que  eu  chamava  a  Lei  da
Continuidade (…). O uso dessa lei é muito considerável na física. Ela implica que se
passa sempre do pequeno ao grande, e vice-versa, através do intermédio, tanto nos
graus como nas partes, e que nunca um movimento nasce imediatamente do repouso
nem se reduz a ele a não ser mediante um movimento menor (Leibniz, 2004, p. 31). 
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Do exposto,  pode-se relacionar a Lei da Continuidade de Leibniz com o princípio

científico da continuidade dos treinamentos físicos. Traduzindo os dizeres de Leibniz para o

cerco deste trabalho, constata-se que a evolução do condicionamento físico de uma pessoa

dar-se-á de maneira progressiva por meio de uma regularidade nas atividades físicas. Além

disso,  o  excesso  de  repouso,  retardaria,  ou  até  mesmo  anularia,  a  evolução  do

condicionamento físico do indivíduo. Sendo assim, a melhor maneira de se alcançar altos

índices  físicos  é  pela  prática  regular  e  contínua  das  atividades  físicas  durante  um tempo

considerável de produção.

3.1.1 Referencial metodológico, procedimentos e instrumentos

Os militares,  de modo geral,  fazem atividade física com a intenção de manter seu

condicionamento condizente com a profissão que exerce, além de se permitir ter uma vida

saudável tanto para o desempenho de funções em seu dia a dia, quanto para momentos de

crise.

O condicionamento desejado não é adquirido da noite para o dia, e sim por meio de

longas jornadas de treinamentos semanais e, por muita das vezes, ininterruptos, pelo menos,

assim deveria ser para que com maior facilidade e eficiência o índice esperado seja alcançado.

Para os cadetes do 4º ano da AMAN não poderia ser diferente, já que a cobrança por parte do

Exército é equivalente se comparado com os demais militares da Força.

Sendo assim,  torna-se relevante a seguinte  questão:  De que modo os treinamentos

físicos poderiam ter a regularidade ideal para que os cadetes do 4º ano da AMAN adquiram

um bom condicionamento diante da profissão que exercem?

O desenvolvimento da pesquisa dar-se-á pela observação analítica do QAE do 4º ano

da AMAN nos 5 (cinco) primeiros meses do corrente ano, isto é, desde a primeira atividade

física prevista no planejamento até a data prevista para o 2º TAF. Vale ressaltar que a pesquisa

é baseada e desenvolvida a partir do planejamento realizado e apresentado pela SEF por meio

do seguinte correio eletrônico: https://intranet.aman.eb.mil.br/detalheNoticia/1409 até a data

do dia 22/03/2020, sendo esta a data de acesso no site supracitado.

Este estudo de campo tem como prioridade em sua pesquisa o princípio científico da

continuidade e, dessa forma, pode-se formular as seguintes hipóteses de investigação:
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a) O TFM condiciona os militares a  desenvolver  e  manter  uma aptidão física

condizente com a profissão que exercem, e não deve ser diferente para o cadete do 4º ano da

AMAN.

b) A continuidade do TFM na AMAN não permite um desenvolvimento ideal no

condicionamento físico dos cadetes.

c) Ao ser analisado os dados adquiridos do QAE de 2020 do 4º ano da AMAN

pôde-se observar que existem formas de proporcionar, com maior eficiência, a evolução no

preparo  físico  dos  cadetes,  aplicando,  com  correção,  o  princípio  da  continuidade  no

planejamento das atividades.

Com a intenção de facilitar o entendimento desta monografia, serão apresentados a

seguir os procedimentos metodológicos realizados na execução deste trabalho de conclusão de

curso (TCC).

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica nacional e internacional,  quantitativa para

que o entendimento sobre o conceito em questão fosse realmente apreendido e que, assim, o

tema fosse explorado na íntegra, com total embasamento e amparo.

Com  relação  à  dimensão  metodológica,  este  trabalho  pode  ser  classificado  como

transversal, com fontes secundárias de dados e de investigação.

Dessa  pesquisa,  ressaltam-se  o  manual  de  Treinamento  Físico  Militar  (EB20-MC-

10.350), além dos artigos científicos estudados por Ibidem (1984), Lussac (2015), Bomfim

(2020),  entre  outros.  E no que se trata  do corpo deste  trabalho,  bem como o modelo de

apresentação, pode-se citar Gil (2002), Chasin (2012), entre outros autores que ampararam na

realização da formatação desta monografia.

O instrumento de coleta de dados deste estudo de campo é documental, precisamente o

Quadro de Estudo Anual  (QAE) do 4º ano da AMAN somado ao planejamento de TFM,

ambos  do  período  de  27/01/2020  a  31/05/2020.  Também  foram  utilizados  a  intranet  da

AMAN e buscadores como o Google Scholar,  Scielo,  entre  outros,  onde as fontes  foram

selecionadas por base da relevância do tema da importância da publicação. Após a seleção

bibliográfica  relativa  ao  tema,  foi  elaborada  uma  análise  qualitativa  dos  resultados

encontrados. A coleta desses dados foi essencial para o desenvolvimento analítico do trabalho.

Não  foram  utilizadas  páginas  de  internet  ou  de  revistas  que  continham  opiniões

públicas, entrevistas e de que, dessa forma, não pertenciam a órgãos da comunidade científica.

Para facilitar a apresentação e a compreensão dos dados analisados, foram utilizadas

tabelas e gráfico apresentando os resultados da pesquisa, seguidos de uma concisa explicação

por parte do autor desta pesquisa.
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3.2 MEIOS, MÉTODOS E AMOSTRA

Durante o primeiro semestre do corrente ano, foi realizada a coleta de dados para a

realização deste trabalho. Esta monografia é realizada a partir de uma análise sintética do

Quadro Anual de Estudo (QAE) e do Quadro de Treinamento Físico Militar  (QTFM) dos

cadetes de 4º ano da AMAN e, por meio de uma visão analítica, foi exposta a conclusão da

pesquisa.

O QAE e o QTFM são documentos de ampla divulgação entre o corpo discente e

apresentam o cronograma das atividades curriculares do Corpo de Cadetes (CC). O primeiro

documento é uma espécie de quadro horário semanal com todas as atividades previstas para

os cadetes dos diversos anos, já o segundo documento, apresenta de maneira específica as

atividades físicas que devem ser realizadas pelas subunidades em determinado dia da semana.

Durante a pesquisa foram analisadas as 18 (dezoito) primeiras semanas de instrução do

ano de 2020, dando enfoque aos treinamentos físicos realizados pelo 4º ano da AMAN. As

atividades foram examinadas de modo quantitativo e apresentada uma proposta de melhoria

no  quadro  horário  de  TFM  para  os  possíveis  erros  na  conservação  do  princípio  da

continuidade.

Se configura, como amostra desta pesquisa, os cadetes do 4º ano da AMAN, que estão

incluso dentro do sistema de formação do Exército Brasileiro e têm seu condicionamento

físico diretamente influenciado pelo  cronograma das  atividades  de TFM organizadas  pela

SEF.

Mesmo com a amostra bem definida, a procura pelo conhecimento foi feita por meio

de palavras  chaves  que  circundam o tema desta  monografia,  o  que,  porventura,  pode ter

acarretado  em  achados  além  da  amostra  delimitada.  Tais  dados  nem  sempre  foram

descartados, com a finalidade de aprofundar o conhecimento e aprimorar este trabalho.

Este trabalho é baseado em diversos artigos científicos externos à AMAN tratados

sobre  diversos  temas  distintos,  como  “a  continuidade  no  treinamento  físico”,

“destreinamento”, “atividades físicas regulares”, “reversibilidade”, entre outros, porém ainda

não fora realizado nenhum estudo nesta área específica dentro da Academia Militar. Por conta

disso,  este  trabalho é uma pesquisa original  dentro da AMAN e servirá  de subsídio para

possíveis pesquisas futuras.
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3.2.1 Tipo de pesquisa

Esta  é  uma pesquisa  de  campo,  que  o  livro  Como Elaborar  Projetos  de  Pesquisa

descreve:

Tipicamente,  o estudo de campo focaliza uma comunidade, que não é necessária
mente geográfica, já que pode ser uma comunidade de trabalho, de estudo, de lazer
ou  voltada  para  qualquer  outra  atividade  humana.  Basicamente,  a  pesquisa  é
desenvolvida por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e de
entrevistas com informantes para captar suas explicações e interpretações do que
ocorre com o grupo. Estes procedimentos são geralmente conjugados com muitos
outros, tais como a análise de documentos, filmagem e fotografia. (GIL, 2002, p.
53).

Em outras palavras, a pesquisa de campo se resume na observação, coleta, análise e

interpretação de dados, sempre amparados sob uma teoria coerente.

Sendo assim, foi feita uma pesquisa de campo que visa, por meio dos registros dos

Quadros de Trabalhos Semanais (QTS) no ano de 2020 para os cadetes do 4º ano da AMAN,

analisar o princípio científico da continuidade.

3.2.2 Avaliação da continuidade no TFM

Foi necessário analisar as semanas curriculares de instrução do 4º ano da AMAN nos

meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2020, particularizando o QTS de TFM, e

foi observado se o princípio da continuidade tem sido seguido em sua plenitude. Após isso,

foi feita uma análise geral sobre os erros e acertos na montagem do QTS, a fim de propor

alterações futuras.

Foi observado e quantificado as vezes que a continuidade no TFM foi quebrada e, após

isso, ainda foi feita uma mensuração da perda de condicionamento físico por parte dos cadetes

do 4º ano da AMAN.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 ANÁLISE DAS SEÇÕES DE TFM (4º ANO AMAN)

4.1.1 Análise quantitativa do TFM do 4º ano da AMAN

Fonte: (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2018).

A coleta e a análise de dados foram realizadas a partir do mês de janeiro em paralelo

com a discussão dos resultados obtidos. O princípio da continuidade foi analisado por meio

dos registros das seções de TFM previstos no QAE no ano de 2020 para os cadetes do 4° ano

da AMAN e discutido se tal princípio tem sido seguido como prevê as normas ideais previstas

no Manual de TFM (EB20-MC-10.350).

Foi necessário analisar as semanas curriculares de instrução do 4º ano da AMAN nos

meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2020, particularizando o QTS de TFM, e

Figura 4 - Corpo de Cadetes correndo em corrida centralizada
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observado  se  o  princípio  da  continuidade  foi  garantido  pelo  programa  de  treinamentos

realizados pela SEF em sua plenitude. Após isso, foi feita uma análise geral sobre os erros e

acertos na montagem do QTS, a fim de propor alterações futuras.

Após a análise do QAE nos meses de janeiro a maio de 2020, focando nos dias que

ocorrem atividades de TFM, pode-se produzir uma tabela, que apresenta a carga horária de

TFM e se o princípio da continuidade está sendo devidamente seguido.

Vale ressaltar que para facilitar o estudo e o entendimento do leitor, foi considerado o

seguinte padrão: para que o princípio da continuidade seja considerado como ideal, para fins

de treinamento, é necessário que sejam realizados no mínimo 3 (três) dias de TFM semanais,

sendo que o espaçamento de uma atividade para outra posterior não poderia ser maior que 48

(quarenta e oito) horas.

Ainda, torna-se importante salientar que foram desconsideradas a realização dos TFM

nos finais de semana. Ou seja, para análise sintética dessa pesquisa, foi considerado como

semana  curricular  os  dias  que  compreendem  de  segunda-feira  a  sexta-feira  da  semana,

desconsiderando a existência dos dois dias de final de semana (sábado e domingo).

Sendo assim, foi formulada a seguinte tabela, que resume de forma quantitativa as

atividades físicas realizadas pelos cadetes do 4º ano da AMAN no primeiro semestre de 2020,

apresentando  a  carga  horária  (C.H.)  semanal  de  TFM  e  se  o  princípio  científico  da

continuidade foi seguido ou não, de modo ideal, em cada semana de instrução.
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Tabela 2 - Análise quantitativa do QAE (2020) do 4º ano da AMAN: abordagem pelo 
princípio da continuidade
Semana Período Dias da semana

com TFM

C.H. Princ. da

Continuidade

Obs.

A 27/01/20 – 02/02/20 5ª, 6ª 5 h - Sem continuidade
B 03/02/20 – 09/02/20 - - - Não houve TFM
C 10/02/20 – 16/02/20 2ª, 3ª, 4ª, 6ª 6 h  OK
1 17/02/20 – 23/02/20 2ª, 3ª, 4ª 4,5 h - Sem continuidade
2 24/02/20 – 01/03/20 6ª 2,5 h - Sem continuidade
3 02/03/20 – 08/03/20 2ª, 3ª, 5ª 7,5 h  OK
4 09/03/20 – 15/03/20 - - - Não houve TFM
5 16/03/20 – 22/03/20 - - - Não houve TFM
6 23/03/20 – 29/03/20 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª 12,5 h  OK
7 30/03/20 – 05/04/20 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª 7,5 h  OK
8 06/04/20 – 12/04/20 2ª, 3ª, 5ª 7,5 h  OK
9 13/04/20 – 19/04/20 2ª, 4ª, 5ª 4,5 h  Semana TAF 1
10 20/04/20 – 26/04/20 2ª, 3ª, 4ª, 6ª 10 h  OK
11 27/04/20 – 03/05/20 2ª, 3ª, 5ª 7,5 h  OK
12 04/05/20 – 10/05/20 2ª, 3ª, 5ª, 6ª 10 h  OK
13 11/05/20 – 17/05/20 - - - SIEsp (4º ano)
14 18/05/20 – 24/05/20 2ª, 3ª, 5ª, 6ª 10 h  OK
15 25/05/20 – 31/05/20 2ª, 4ª, 5ª 4,5 h  Semana TAF 2

Total Período total - Total Soma -
18 27/01/20 – 31/05/20 - 99,5 h 11 -

Fonte: (AUTOR, 2020).

Antes  de  iniciar  a  análise,  propriamente  dita,  da  tabela  acima,  torna-se  essencial

explicar  a  construção dela  de modo geral,  a  fim de garantir  o  entendimento  de  todos os

leitores. 

Na coluna “Semana” (primeira coluna) da tabela tem-se o nome de todas as semanas

de instrução da AMAN no ano de 2020 conforme o Quadro de Estudo Anual (QAE). 

Na coluna “Período” (segunda coluna) tem-se a data de início e data término de cada

semana de instrução, desde o primeiro dia de análise até o último dia em que este trabalho se

propôs a analisar. 

Na coluna  “Dias  da  semana com TFM” (terceira  coluna)  tem-se todos os  dias  da

semana em que estava previsto pelo QAE a prática de atividades físicas por parte dos cadetes

do 4º ano da AMAN e sinalizado com um traço (-) quando não houve a previsão de atividades

físicas. Vale lembrar que a análise do QAE foi realizada no final de março do corrente ano,

período  de  acesso  do  seguinte  correio  eletrônico

https://intranet.aman.eb.mil.br/detalheNoticia/1409 e  após  esse  período  não  houve  mais

acessos ao site da AMAN com a finalidade de captar dados para essa pesquisa.

https://intranet.aman.eb.mil.br/detalheNoticia/1409
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Na coluna “C.H.” (quarta coluna) é apresentado a carga horária semanal de atividades

físicas  previstas  realizadas  pelos  cadetes  do  4º  ano  da  AMAN.  Essa  carga  horária  está

amparada pelos QAE e Quadro de Treinamento Físico Militar  (QTFM) do corrente ano e

apresentam somente os horários previstos de TFM propostos pela Seção de Educação Física

(SEF).

A coluna “Princ. da continuidade” (quinta coluna) é a mais importante dessa tabela,

onde  foram apresentadas  as  semanas  quando  o  princípio  da  continuidade  foi  plenamente

seguido e quando acabou não sendo seguido de forma ideal, sendo que essa “forma ideal” já

foi apresentada previamente neste trabalho.

A coluna  “Obs.”  (sexta  coluna)  é  a  coluna  em  que  foram  apresentadas  algumas

observações pertinentes e que tem o objetivo de facilitar ainda mais a compreensão do leitor

não deixando qualquer lacuna sobre as ideias que essa tabela tem a incumbência de oferecer.

Nessa  coluna  tem  os  seguintes  dizeres:  “Sem  continuidade”,  quando  o  princípio  da

continuidade  não  foi  de  fato  seguido  como  prevê  o  estudo  de  campo;  “OK”,  quando  o

princípio científico  da continuidade  foi  praticado de forma eficiente  e  ideal;  “Não houve

TFM”, usado para sinalizar as semanas em que não houve a  realização de nenhum TFM

previsto pela SEF e exposto pelo QAE do 4º ano; “Semana TAF 1” e “Semana TAF 2”, para

apontar as semanas em que houve a previsão da realização das duas provas formais de TFM

para os cadetes do 4º ano da AMAN; “SIEsp (4º ano)”, semana em que estava previsto pela

Seção de Instrução Especial (SIEsp) a realização do estágio operacional militar a ser realizado

pelos cadetes do 4º ano. Tais previsões foram apresentadas pelos diversos QAE e QTFM

disponibilizados pelo correio eletrônico da AMAN até a data de 22 de março de 2020 e não

mais atualizados por parte do escritor deste trabalho para a realização da pesquisa e posterior

análise.

Dando prosseguimento a esta monografia, faz jus a iniciação da análise, propriamente

dita, da tabela acima.

Após  a  montagem  e  análise  desta  tabela,  pode-se  observar  que  o  princípio  da

continuidade não foi seguido em todas as semanas de instruções do 4º ano da AMAN. No

início do ano fica evidente que ocorre um número maior de brechas no TFM dos cadetes, o

que é prejudicial para o ganho no preparo físico após o retorno do recesso acadêmico. Essas

circunstâncias deixam os cadetes com um tempo de inércia nas atividades físicas por períodos

maiores que 48 (quarenta e oito) horas, o que dificulta o desenvolvimento físico coletivo dos

cadetes do 4º ano da AMAN.
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Por outro lado, pode-se concluir, observando a tabela, que a partir do mês de abril do

corrente ano, as atividades de TFM têm um ganho quantitativo considerável, tanto na carga

horária, quanto, principalmente, na distribuição adequada dos dias em que são realizados os

TFM, o que contribui para a efetividade dos treinamentos, já que o princípio da continuidade

é seguido e os cadetes fazem treinamentos regulares, com tempos de estresse e repouso físico

ideal.

Analisando também a carga horária, pode-se inferir que esta não é tão regular como

poderia ser e fazendo uma média aritmética simples entre a quantidade total de horas treino no

período  de  18  (dezoito)  semanas,  que  estão  em pauta  de  análise  nesta  tabela,  tem-se  o

resultado de em média 5,5 (cinco vírgula cinco) horas semanais de treinamento físico. Como a

distribuição dessa carga horária não é de forma uniforme nem regular, torna-se evidente a

conclusão de que a continuidade entre  uma atividade física e outra  posterior  não está  de

acordo com os dizeres do manual de TFM do Exército, nem tão pouco do estudo de campo

apresentado neste trabalho.

A diferença de carga horária e distribuição do TFM observada entre as semanas “A” e

“5” e as semanas “6” e “15”, provavelmente, está relacionado com a aproximação das provas

de TFM, os chamados Testes de Aptidão Física (TAF). Ou seja, com a aproximação dos TAF,

a SEF se condiciona, em seu planejamento, a aumentar a carga horária de TFM aplicada aos

cadetes do 4º ano, a fim de aumentar os índices pessoais e por consequência, os coletivos,

apresentando resultados relevantes nos testes físicos.

No entanto, pensando em melhorar ainda mais os índices individuais e coletivos dos

cadetes  do  4º  ano no TAF,  seria  interessante  que  o  planejamento  da  SEF ficasse melhor

distribuído durante  todas  as  semanas de instrução.  Dessa forma,  o  princípio  científico  da

continuidade seria mantido e os cadetes não perderiam condicionamento físico, já que não

teria um tempo de inércia, ou seja, de repouso maior do que 48 (quarenta e oito) horas.
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Fonte: (AUTOR, 2020).

Iniciando  a  análise  do  gráfico  acima,  pode-se  observar  que  da  semana  “A” até  a

semana “2” apenas 20% das atividades físicas realizadas tiveram o princípio científico da

continuidade plenamente seguido. Assim, é demonstrado que, nesse período, houve uma perda

significativa no ganho de condicionamento físico por parte dos cadetes do 4º ano da AMAN,

o que, de fato, é prejudicial para que esta amostra de cadetes consiga um bom desempenho

nas atividades acadêmicas.

Nas semanas posteriores, esse índice torna-se relativamente melhor,  principalmente

por conta da aproximação das provas formais de TFM, alcançando o melhor resultado da

semana “7” até a semana “11”, período esse que o princípio da continuidade é 100% mantido

nas atividades físicas previstas pelo QAE e, consequentemente, planejadas pela SEF. 

O  primeiro  TAF,  previsto  para  ocorrer  na  semana  de  instrução  “9”,  encontra-se

justamente no período em que o princípio da continuidade nos treinamentos físicos está na

melhor sequência de acertos, demonstrando que a SEF se preocupou com o rendimento dos

cadetes  nas  provas  formais  de  TFM.  Porém,  isso  acaba  não  sendo  o  ideal,  já  que  para

melhorar ainda mais as notas e o desempenho dos cadetes, seria interessante que o princípio

da  continuidade  fosse  seguido  desde  a  primeira  semana  de  instrução  (semana  “A”),  isso

garantiria o desenvolvimento gradativo dos cadetes, alcançando o grau máximo de seu estado

físico na semana da prova.

Para amparar o parágrafo anterior, pode-se apresentar a seguinte citação:

Gráfico 1 - Estudo analítico do princípio da continuidade com base no QAE 
(2020) do 4º ano da AMAN
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Toda mudança física ocorre gradativamente, havendo sempre um grau intermediário
entre dois estados físicos assumidos por um corpo em um determinado período de
tempo. (MARQUES, 2016, p.17)

Dessa  forma,  de  acordo  com  o  planejamento  da  SEF,  onde  a  continuidade  do

treinamento físico não foi realizada de maneira ideal, os cadetes do 4º ano da AMAN ainda

estariam no grau intermediário do preparo físico durante a semana “9” e, consequentemente,

não poderiam alcançar seu rendimento máximo no Teste de Aptidão Física.

Apesar  das  falhas,  em relação  ao  princípio  da  continuidade,  que  a  SEF incorreu,

alguns cadetes, ainda assim, conseguem alcançar o desempenho máximo da prova de TFM,

ultrapassando o estágio intermediário do condicionamento e logrando êxito na prova física.

Dito isso, formula-se a seguinte questão: como alguns cadetes conseguem gerenciar a

prática das atividades físicas e evoluem seus índices de forma progressiva,  mesmo com a

deficiência na quantidade e na continuidade dos treinamentos planejados pela SEF?

A resposta dessa pergunta está na individualidade de cada cadete, por meio do que é

chamado de currículo oculto ou plano de disciplina (PLADIS) oculto. O currículo oculto está

presente diariamente na formação do cadete e, se trazido para o TFM, isso seria a prática de

treinamentos  fora  do  horário  previsto  e  planejado  pela  SEF,  como  por  exemplo  os

treinamentos  realizados  durante  o  período  noturno,  pós-expediente,  ou  ainda  antes  do

expediente.  Tal  prática  realizada  por  grande  parte  dos  cadetes  é  importantíssima  para  o

complemento das atividades programadas pela SEF e condicionam o corpo de cadetes, como

coletividade, a terem um melhor desempenho nas atividades, que de fato, são curriculares.

Ainda, cabe ressaltar que esses treinamentos complementares que os cadetes realizam

fora do horário curricular, ajudam a manutenção do princípio da continuidade e contribuem

para que a inércia entre as atividades seja menor e tenham um intervalo ideal sem que haja o

destreinamento físico ou, ainda, que ocorra a perda de desempenho.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Depois das análises de todos os dados relevantes  para esse trabalho,  com enfoque

sempre voltado para o princípio científico da continuidade, pode-se constatar que nem sempre

este princípio é seguido da forma desejada. Para que este princípio ocorra de forma exitosa,

seria interessante que os responsáveis pelo planejamento curricular das atividades anuais se

reunissem e condicionassem as atividades de TFM para que estas não tenham uma pausa

maior que 48 (quarenta e oito) horas entre uma atividade e outra posterior e que, assim, não

haja uma perda na evolução do desempenho dos cadetes.

Como um dos objetivos deste trabalho é propor uma alteração no QAE de TFM do 4º

ano da AMAN com o intuito de engrandecer a preparação dos cadetes, uma solução para este

problema, sempre com a mentalidade de preservar os diversos princípios, mas principalmente

o  princípio  da  continuidade,  seria  priorizar  as  atividades  físicas  nas  segundas,  quartas  e

sextas-feiras.  Dessa  forma,  haveria  um  intervalo  ideal  entre  uma  atividade  e  outra,  não

comprometendo o ano de instrução e treinamento dos cadetes.

Somados  a  isso,  vale  ressaltar  a  importância  do  PLADIS oculto  na  formação  dos

cadetes, prática essa que deve ser mantida e incentivada pelos oficiais a fim de tampar as

lacunas que o planejamento realizado pela SEF, por ventura, venha a ocorrer.

É conveniente dizer que, como os dados analisados tratam de um período restrito do

ano letivo (janeiro a maio do corrente ano), esta pesquisa de campo pode ser usada como

suporte para estudos futuros que porventura podem ocorrer na área de atuação dos princípios

do treinamento físico militar.
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ANEXO A – QUADRO ANUAL DE ESTUDO
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ANEXO B – QUADRO DE TREINAMENTO FÍSICO MILITAR
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