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“Insanidade é fazer sempre a mesma coisa 

e esperar resultados diferentes” 

   (Albert Einstein) 
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RESUMO 

A IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO DOS EDUCATIVOS DE CORRIDA NA 

SESSÃO DE TREINAMENTO FÍSICO MILITAR DO EXÉRCITO BRASILEIRO  

AUTOR:MATHEUS PRECCARO 

ORIENTADOR: DIEGO GARCIA LEITE 

 

O propósito deste trabalho é apresentar um estudo sobre os educativos de corrida e 

seus efeitos na biomecânica dos corredores do Exército Brasileiro, bem como os benefícios da 

sua utilização nas sessões diárias de Treinamento Físico Militar, a partir de uma análise da 

literatura no campo da Educação Física e do esporte, objetivando uma melhoria no 

desempenho físico e operacional dos militares da Força Terrestre. O trabalho dispõe de 

conceitos básicos do campo de estudo da biomecânica necessários para a análise da 

movimentação durante a corrida, assim como variáveis dessa modalidade esportiva que 

influenciam diretamente na eficiência da movimentação do corredor. Para que se torne 

possível evoluir o nível do preparo físico dos combatentes do Exército Brasileiro e, 

consequentemente, de suas capacidades e limitações físicas, a análise apresenta ferramentas e 

conceitos pertinentes para o conhecimento dos comandantes e instrutores que conduzem as 

sessões de Treinamento Físico Militar, permitindo que estes transmitam o conhecimento para 

os seus subordinados visando uma evolução das capacidades operacionais da tropa. 

 

Palavras-chave: Corrida; Educativos de corrida; Biomecânica; Educação Física; 
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ABSTRACT 

THE IMPORTANCE OF EDUCATIONAL RUNNING EXERCISES IN BRAZILLIAN 

ARMY PHYSICAL TRAINING SESSIONS 

AUTHOR: MATHEUS PRECCARO 

ADVISOR: DIEGO GARCIA LEITE 

 

The purpose of this work is to present a study about running drills and its effects in the 

biomechanics of Brazillian Army’s runners, as well as the benefits  of the utilization of those 

drills in the Army’s daily Physical Training sessions, through a literature analysis on the 

Physical Education and Sports field of knowlegde, with the objective of upgrading the 

physical and operational performance of the brazillian militaries. The work has basic concepts 

on the biomechanics field of study which are needed for the analysis of the runners’ 

movement and variables that can directly affect the runners’ movement efficiency. To make 

the evolution of the brazillian military physical preparation possible and, consequently, of 

their physical capabilities and limitations, the analysis also presents relevant tools and 

concepts for all commanders and instructors who conduct the Physical Training sessions, 

allowing them to repass this knowlegde to your troop, evolving their operational capabilities. 

 

 

Keywords: Running; Running Drills Biomechanics; Physical Education;.  
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1 INTRODUÇÃO 

É indiscutível que o desempenho físico do ser humano interfere diretamente em toda 

atividade que este desenvolve. O treinamento físico é uma atividade que sempre se 

demonstrou indispensável para qualquer militar, independente de seu posto ou patente, pois 

quando fazemos referência ao combate moderno, o preparo físico da tropa é um fator 

determinante para a capacidade operacional de um Exército. Além de permitir o 

desenvolvimento da liderança de um comandante, a educação física beneficia o seu praticante, 

de forma direta, na manutenção de sua saúde e de seu bem estar. 

Assim cita o Manual de Treinamento Físico Militar do Exército Brasileiro: 

  

O treinamento regular e orientado provoca, naturalmente, diversas 

adaptações no funcionamento do organismo. Essas adaptações trazem 

benefícios para saúde e propiciam condições para a eficiência do 

desempenho profissional. (BRASIL, 2015, p. 2-1). 

 

Durante muito tempo, as competições desportivas realizadas frequentemente em 

diversas partes do mundo, juntamente com o surgimento de inúmeros atletas expoentes que 

atingem índices extremamente relevantes para a sua respectiva modalidade impulsionaram o 

estudo, a investigação e a pesquisa científica no ramo do esporte e da educação física, 

permitindo que os seus praticantes conseguissem cada vez mais, aumentar os benefícios 

incorporados com a prática desportiva, assim como melhorar seus métodos de treinamento 

físico para, consequentemente, evoluir a performance e otimizar o desempenho do praticante 

da atividade física. 

Ao longo da formação do cadete da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), o 

Treinamento Físico Militar (TFM) ocupa grande parte do quadro-horário da rotina acadêmica. 

Durante a sua formação, o cadete da AMAN realiza treinamentos de corrida, natação, Pista de 

Natação Utilitária (PNU), Pista de Pentatlo Militar (PPM), circuito operacional, salto da 

plataforma (5m; 7,5m; 10m) e Pista de Treinamento em Circuito (PTC). Além disso, também 

é submetido a avaliações de TFM, onde se atribui um grau ao desempenho do militar nas 

modalidades de corrida, natação, PNU, PPM, subida na corda, flexão de braços, flexão na 

barra e salto da plataforma, segundo Portaria Nº 099-DECEx, de 18 de maio de 2018. 

Todas essas modalidades são citadas pelo Manual de Treinamento Físico Militar, 

padronizando as formas de execução, as dimensões do material utilizado, o peso do material 

utilizado e também o uniforme mais adequado para a execução de determinado tipo de 

treinamento. Da mesma forma que essas atividades são executadas pelos militares em 
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formação ao longo do ano letivo da AMAN, as diversas Organizações Militares (OM) 

também têm todo o seu treinamento físico fundamentado e regulamentado pelo Manual 

EB20-MC-10.350. 

O Manual de Campanha de TFM do Exército Brasileiro também afirma que:  

 

É fundamental entender o TFM como um instrumento promotor da 

saúde. Sendo assim, cabe ressaltar que as capacidades e limitações 

individuais devem ser respeitadas, mesmo que em detrimento da 

padronização de movimentos. (BRASIL, 2015, p. 2-3). 

 

Dessa forma, deve-se respeitar principalmente, em qualquer sessão de treinamento, as 

limitações biológicas dos praticantes, mesmo em meio à busca de um melhor desempenho. 

Focalizando-se na atividade de corrida, a qual tem maior frequência nos treinamentos físicos 

dos cadetes e, consequentemente, nos treinamentos físicos de toda a Força Terrestre, em 

virtude da facilidade de sua execução, convém problematizar a seguinte questão: de que 

forma o treinamento dos educativos de corrida podem influenciar na execução da corrida 

pelos militares do Exército Brasileiro? 

Com base nesse questionamento, este trabalho propõe conceitos da prática da corrida, 

dentro do campo de estudo da Educação Física, pertinentes para conhecimento daqueles que a 

praticam de forma constante, viabilizando o desenvolvimento de uma correta execução da 

técnica de corrida, mais econômica e mais eficiente, refletindo diretamente no desempenho do 

praticante e nos benefícios que este desenvolve com a atividade, ao mesmo tempo em que são 

evitadas possíveis lesões com a prática constante da modalidade. 

A elaboração deste trabalho justifica-se para melhorar a qualidade do trabalho do 

treinamento físico para os militares, permitindo um planejamento alternativo para as sessões 

de corrida, viabilizando o desenvolvimento da técnica da corrida durante a prática do TFM, a 

redução de lesões durante sua prática e uma evolução no desempenho físico das tropas da 

Força Terrestre. 

 

2  OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Realizar um estudo sobre os efeitos dos educativos de corrida na biomecânica da 

corrida e a sua utilização na sessão de Treinamento Físico Militar do Exército Brasileiro. 
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2.2  Objetivos específicos 

 

Analisar aspectos e variáveis relevantes da biomecânica da corrida na correta execução 

da modalidade durante seu treinamento. 

Analisar os diferentes educativos de corrida que influenciam na biomecânica da 

corrida e a aplicação nas sessões de TFM do Exército Brasileiro. 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

3.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

 

Entende-se que o Treinamento Físico Militar possui sua fundamentação considerando 

diversos aspectos, dentre os quais podemos citar as missões específicas de cada unidade, a 

especialização de cada militar, a constante necessidade da tropa de estar unida e coesa, a 

manutenção da saúde mental da tropa e também a manutenção dos aspectos fisiológicos da 

tropa. Tal fato se fundamenta no seguinte trecho: “O treinamento físico de um militar deve ser 

orientado pelos objetivos e atividades próprios de sua atribuição e especialidade e aquelas que 

derivam da missão de sua unidade, cargo e posto.” (BRASIL, 2015, p. 2-1) 

Apesar da grande variedade dos tipos de treinamento e atividades previstas no EB20-

MC-10.350, o Treinamento Físico Militar não deixa de ter o seu foco principal voltado para a 

necessidade de emprego da Força Terrestre, dessa forma a união de todas essas modalidades 

previstas possui o objetivo de atender às demandas operacionais do Exército, assim como o 

cumprimento da missão institucional da Força. (BRASIL, 2015) 

Ao longo dos anos, o Treinamento Físico vem evoluindo gradativamente, sofrendo 

adaptações em seus Testes de Aptidão Física (TAF) tanto dos corpos de tropa quanto dos 

aplicados nas escolas de formação, nos métodos de treinamento de cada modalidade e no 

material utilizado para o treinamento. Concomitantemente, as avaliações físicas também 

foram exigindo cada vez mais dos militares que são avaliados, que consequentemente 

intensificariam o treinamento para atingir o grau desejado. 

 Porém, deve-se salientar que a necessidade operacional não deve se sobrepor às 

necessidades de saúde, como cita o Manual de Treinamento Físico: “É evidente que o aspecto 

operacional é mais presente nas funções afetas ao cumprimento de missões de combate, 

enquanto o aspecto saúde é condição essencial para o desempenho de qualquer função, 
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inclusive aquelas de cunho administrativo. (BRASIL, 2015, p. 2-3). Deve se lembrar também 

que o Treinamento Físico Militar deve, acima de tudo, promover e desenvolver a saúde dos 

praticantes, evitando-se lesões e o aparecimento de problemas fisiológicos decorrentes de sua 

realização. 

Segundo Sousa (2003), a ideia de serem inseridos treinos de técnica de corrida em 

algumas modalidades esportivas não é algo recente. Juntamente com a evolução do esporte, 

tem-se, cada vez mais, a indicação desse treinamento técnico concomitantemente com o 

treinamento da determinada modalidade, em virtude de uma crescente necessidade de 

evolução na velocidade da corrida dos praticantes do esporte. 

Também afirma Corrêa (2014), que a partir do momento em que tomamos ciência da 

vertente técnica da movimentação durante a prática desportiva, torna-se possível que sejam 

propostas alterações na forma como são executados os movimentos, tanto pelo atleta 

praticante de determinada modalidade, como por analistas e pesquisadores. 

Dessa forma, cresce de importância que os praticantes de atividades físicas tenham 

conhecimento sobre conceitos e ferramentas que permitam a manutenção das suas condições 

fisiológicas durante e após a realização de uma sessão de TFM, assim como mecanismos 

desenvolvidos por estudiosos da área da educação física que permitam uma melhoria no 

desempenho e no rendimento do militar nessas atividades.  

 O Manual de Treinamento Físico militar indica algumas destas ferramentas como por 

exemplo, alongamentos, métodos de aquecimento e métodos de treinamento baseados na 

individualidade biológica do praticante. Porém, voltando a atenção para a modalidade de 

corrida, o Manual não dispõe de ferramentas desenvolvidas para melhorar a performance do 

militar durante a corrida. 

De acordo com Sardanha (2010), a corrida é uma habilidade elementar assimilada 

motoramente pelo homem desde os seus primeiros anos de vida, que perdura ao longo da 

infância, se estende pela adolescência até a sua fase adulta. Porém essa atividade, ao longo do 

crescimento e do desenvolvimento do ser humano, não é executada de forma correta na 

maioria das vezes, o que resulta em uma carência na evolução do desempenho do praticante 

de determinada modalidade. Dessa forma, torna-se extremamente importante a presença do 

desenvolvimento de aspectos técnicos ao longo da prática da corrida. 

 

3.2 Referencial metodológico e procedimentos 

 

3.2.1 Objeto de estudo 
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A referida monografia tem como objetivo analisar a literatura científica no ramo da 

Educação Física, explicitando o conhecimento sobre os Educativos de corrida e os benefícios 

da sua aplicabilidade no Treinamento Físico Militar do Exército Brasileiro. 

Trata-se de uma análise de literatura de diversos materiais de estudo, como livros, 

artigos científicos, revistas científicas, pesquisas, monografias e manuais que envolvem 

conhecimentos no ramo da Biomecânica, da Educação Física, da prática da corrida e dos 

Educativos de Corrida. A pesquisa foi realizada utilizando os mecanismos de busca Google 

Acadêmico e Scielo, os quais direcionaram a seleção para as publicações mais relevantes 

voltadas para o tema. Classifica-se também, como uma obra de característica descritiva e 

qualitativa, de dimensão transversal. 

 

3.2.2 Delineamento da pesquisa 

 

A corrente pesquisa se caracteriza por uma obra de análise de literatura tanto nacional 

como internacional, de dimensão transversal, qualitativa e descritiva. 

 

3.2.2.1 Processos metodológicos 

 

Foi realizada uma análise de literatura onde foram identificados livros, revistas 

científicas, artigos científicos, materiais de apoio, manuais, e outras fontes que carreguem 

conhecimento sobre a prática dos educativos de corrida, e os benefícios da aplicação dessa 

técnica no treinamento físico dos praticantes de corrida. 

 

3.2.2.2 Instrumentos 

 

Foram utilizados ferramentas de busca on-line Google Acadêmico e Scielo, além livros 

e monografias físicas pesquisadas na biblioteca da Academia Militar das Agulhas Negras. 

Dessa forma, foram selecionadas as obras que possuem as informações mais relevantes e as 

obras de maior importância relacionadas ao tema trabalho. 

 

 

4 A BIOMECÂNICA DA CORRIDA 
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“Biomecânica é uma disciplina entre as ciências derivadas das ciências naturais, que se 

ocupa de análises físicas de sistemas biológicos, consequentemente, de análises físicas de 

movimentos do corpo humano.” (AMADIO, Alberto; SERRÃO, Júlio, 2007, p. 61). 

Entendemos portanto, que a Biomecânica se caracteriza pela ciência que estuda a 

movimentação do corpo humano. Mas de que forma que essa ciência pode auxiliar a 

resolução da problemática apresentada no início do trabalho? 

A Biomecânica e seus princípios são aplicados frequentemente por cientistas e 

profissionais para a resolução de problemas diretamente relacionados com a saúde e 

desempenho humana em atividades físicas e no dia a dia. (HALL, 2016). Em adição, podemos 

definir como um dos principais objetivos do estudo da Biomecânica como a obtenção de uma 

movimentação correta e eficiente nas atividades físicas. Assim como é explicado na Revista 

Brasileira de Educação Física e Esporte: 

 

“Otimizar a execução de um movimento, permitindo a sua mais ampla 

possibilidade de expressão, sem que isto acabe por lesionar as 

estruturas que compõem o aparelho locomotor é condição 

indispensável para a realização de todas as manifestações do 

movimento humano, desde os movimentos cotidianos, como a 

marcha, até os mais elaborados, como é o caso dos gestos esportivos.” 

(AMADIO, Alberto; SERRÃO, Júlio, 2011, p. 17) 
 

 Como evidenciado no Manual de Treinamento Físico Militar, e baseando-se nos 

benefícios que o TFM pode trazer para o seu praticante, temos que: “É fundamental entender 

o TFM como um instrumento promotor da saúde. Sendo assim, cabe ressaltar que as 

capacidades e limitações individuais devem ser respeitadas, mesmo que em detrimento da 

padronização de movimentos.” (BRASIL, 2015, p. 2-3). 

 Dessa forma, durante a prática de uma atividade física centralizada, podemos utilizar 

dos princípios da Biomecânica para realizar correções nas movimentações corporais do 

militar, mesmo que essas correções prejudiquem, posteriormente, a padronização dos 

movimentos durante o treinamento físico da tropa. Devemos então, priorizar a correta 

movimentação durante as atividades físicas, mas devemos definir, também, o que significa se 

movimentar de forma ‘correta’:  

 

Mover-se corretamente significa compreender e realizar a sequência 

correta de transferências de velocidade entre os diversos segmentos 

corporais para uma habilidade básica (por exemplo, arremessar) com 

um gasto menor de energia mecânica, utilizando uma postura 
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específica que estabeleça o equilíbrio corporal e leve a um número 

menor de lesões. (CORRÊA, Sônia Cavalcanti, 2014, p. 11). 
 

Dentro do estudo da Biomecânica, podemos dividi-la em dois tipos: a Biomecânica 

interna e a Biomecânica externa. A análise Biomecânica interna está diretamente ligada ao 

estudo dos mecanismos biológicos internos do nosso corpo, como os ligamentos, tendões, 

cartilagens, ossos, músculos e entre outros aparelhos biológicos. (AMADIO; SERRÃO, 

2007). Porém o foco do nosso trabalho está direcionado para o ramo da Biomecânica Externa,  

a qual podemos conceituar da seguinte maneira: 

 

A biomecânica externa representa os parâmetros de determinação 

quantitativa e/ou qualitativa referente às mudanças de lugar e posição 

do corpo humano em movimentos esportivos, com auxílio de medidas 

descritivas cinemáticas e/ou dinâmicas, portanto aquelas que referem-

se às características observáveis exteriormente na estrutura de 

movimento. (AMADIO, Alberto; SERRÃO, Júlio, 2007, p. 62). 
 

 Para que seja possível entender a correta progressão da movimentação do corpo 

durante uma atividade física e analisar essa movimentação com o intuito de aplicar as 

correções necessárias, objetivando um aumento na qualidade da prática da modalidade de 

corrida, serão utilizados os princípios básicos seculares do campo de estudo da Física: as Leis 

de Newton. Esses princípios são o que fundamentam qualquer tipo de movimento, 

demonstrando como se comportam os corpos em movimento. “Entender sobre as leis de 

Newton faz-se necessário conhecer sobre cadeia cinética, que será o estudo das forças que 

determinam ou comprometem o movimento. Essas leis são a base da cinemática.” (ALVES; 

SOARES; AGUIAR, 2017, p. 37). 

 

4.1 Primeira lei do movimento: lei da inércia 

 

A primeira lei de Newton afirma que: “todo corpo continua em seu estado de repouso 

ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele 

estado por forças aplicadas sobre ele.” 

 

 

Figura 1 – Equilíbrio instável necessário para uma rápida saída do bloco. 



17 

 

 

Fonte: Adaptado de IAAF, 2009 

 

Tem-se a aplicação desse conceito tanto no movimento linear como no movimento 

angular. Cabe ressaltar que ambos os tipos de movimento estão presentes em diversas 

modalidades esportivas, seja em um movimento de articulações ou em uma impulsão do 

praticante para iniciar um movimento ou pará-lo. De acordo com a Revista Mackenzie de 

Educação Física e Esporte: “ O movimento linear ou de translação é caracterizado pelo 

movimento em que as partes de um objeto percorrem a mesma distância na mesma direção ao 

mesmo tempo. Já o movimento angular ou de rotação ocorre ao redor de um eixo (CARR, 

1998).” (CORRÊA; FREIRE, 2004, p. 112). Vejamos a seguir a aplicação para o movimento 

linear:  

 

No movimento linear, a inércia é igual à massa (I = m) que é a 

medida da quantidade de matéria que constitui um objeto e é expressa 

em quilogramas (kg). Quanto maior for a massa de um corpo, maior 

será sua inércia. (CORRÊA, Sônia Cavalcanti, 2014, p. 42). 
 

Para o movimento angular, temos que: “a inércia depende da massa e da distribuição 

desta em relação ao eixo de rotação (I = mr²)” (CORRÊA, 2014). Dessa forma a velocidade 

da movimentação angular depende da distância da concentração de massa de seu eixo 

rotatório, consequentemente, se essa massa estiver mais próxima e mais concentrada ao seu 

eixo, a movimentação será mais fácil e a velocidade do movimento será maior. (HALL, 

2005). 
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Figura 2 – Aumento da inércia através do aumento do raio (D1). 

 

Fonte: Corrêa (2014) 

 

Tem-se o seguinte exemplo citado por Sônia Cavalcanti Corrêa para a explicação do 

movimento angular:  

“Para entender esse conceito, imagine uma vareta com um barbante 

amarrado na ponta e uma pedra na outra extremidade do barbante. A 

intenção é rodar a pedra em torno da ponta da vareta. É claro que, se 

tivermos outra vareta com uma pedra de massa maior, será mais difícil 

rodar essa pedra em torno do eixo escolhido. Entretanto, se a pedra 

tiver a mesma massa e o barbante dessa outra vareta for bem maior, 

qual será mais difícil de rodar? Se imaginarmos esse barbante bem 

maior, perceberemos com clareza que é muito mais difícil rodar a 

pedra nessa segunda condição. Nesse exemplo, o barbante significa o 

raio de rotação (r), isto é, a distribuição da massa de um objeto em 

relação a um determinado eixo de rotação.” (CORRÊA, SONIA 

Cavalcanti, 2014, p. 43-44) 
 

O correto posicionamento das massas com relação ao seu eixo de rotação acaba 

tornando-se um primordial elemento na movimentação, pois: 

 

No movimento humano, essa distribuição de massa pode influenciar 

muito a execução do movimento, por facilitar ou dificultar os 

movimentos dos segmentos em torno dos eixos articulares. Nesse 

caso, não existe a possibilidade de mexer na massa do segmento, 

somente na forma como ela está distribuída em relação ao eixo. 

(CORRÊA, Sônia Cavalcanti, 2014, p. 44). 
 

Dessa forma, podemos concluir que a movimentação nos esportes, de forma geral, 

consistem em uma alternância dos tipos de movimento linear e angular, como afirma Sônia 

Cavalcanti Corrêa:  
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[...]os movimentos esportivos partem, em geral, de uma fase de flexão 

articular com o intuito de diminuir o raio de rotação, reduzir a inércia 

e aumentar a velocidade de rotação. No momento de transferência de 

velocidade angular para linear (V = ωr), há aumento do raio e da 

inércia, o que reduz a velocidade angular da articulação que é 

transferida para o segmento e aumenta a velocidade linear. 

(CORRÊA, Sônia Cavalcanti, 2014, p. 47). 
 

O conhecimento dos conceitos citados acima, além de permitir uma compreensão mais 

ampla da movimentação dos corpos e da transferência de forças, permite também que as 

variáveis biomecânicas sejam manipuladas separadamente, demonstrando o que mínimas 

alterações na mecânica do corpo resultam na resultante final do movimento, expandindo o 

entendimento das possibilidades do corpo humano. (CORRÊA; FREIRE, 2004). Em uma 

sessão de Treinamento Físico Militar, o comandante da tropa pode, com base nos 

conhecimentos da mecânica, analisar a movimentação de seus subordinados e propor 

mudanças no comportamento mecânico, visando um melhor desempenho deste subordinado 

para um determinado fim. 

 

4.2 Segunda lei do movimento: lei da aceleração (F = ma) 

 

A segunda lei de Newton expressa uma relação entre as seguintes grandezas: força (F), 

massa (m) e aceleração (a). Quando aplicamos uma força em um corpo, este mesmo se acelera 

de uma forma proporcional e na mesma direção da força aplicada, sendo inversamente 

proporcional à massa do corpo em questão. (HALL, 2016). 

Cabe ressaltar, também, a natureza vetorial do comportamento de uma força, para que 

se torne possível o estudo desses vetores atuando nos músculos do corpo humano. Ao 

analisarmos a intensidade da força aplicada, o seu ponto de aplicação e o seu ângulo com 

relação ao deslocamento, torna-se possível identificar melhores posições nas quais o ser 

humano consegue aproveitar a força aplicada no movimento. (CORRÊA, 2014.). 

A aplicação desse conceito se manifesta na movimentação esportiva a partir do 

momento que o corpo obterá maior aceleração quando aplicarmos uma maior força nos eixos. 

Dessa forma, podemos concluir que alterações nas forças e nas velocidades, assim como no 

ângulo em que aplicamos essas alterações, implicará em significantes mudança nas trajetórias 

dos movimentos. (CORRÊA; FREIRE, 2004). Sendo assim, temos que: “[...]se houver uma 

padronização do que é o correto sem que antes se permita que o corpo adote diferentes 

posturas para a resolução de diferentes problemas, em caso de necessidade, o repertório motor 
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necessário para alterar um dos parâmetros estará bastante comprometido.” (CORRÊA; 

FREIRE, 2004, p. 118). 

 

4.3 Terceira lei do movimento: ação e reação 

 

“Para cada ação existe uma reação de igual intensidade e em sentido oposto.”  

 

Figura 3 – Representação da ação e da reação na corrida. 

 

Fonte: Amadio (1997) 

 

Ao praticar uma corrida, cada impulsão contra o solo gera uma força contrária de 

mesmo valor nos membros do corredor. Essa força contrária é chamada de força de reação do 

solo (FRS) e é a componente responsável pelo deslocamento do corpo. Devemos considerar 

que:  

 

[...]conforme a aceleração dos segmentos e a velocidade de corrida 

aumentam, maior é a reação a ser absorvida pelas articulações no 

momento do contato com o solo. Da mesma forma, quanto maior for a 

velocidade com que um segmento qualquer (mão ou pé) bate em um 

implemento, maior será a reação ocasionada nos segmentos e nas 

articulações. Esse fenômeno ocorre tanto nos membros inferiores 

quanto nos superiores. (CORRÊA, Sônia Cavalcanti, 2014, p. 57). 
 

Figura 4 – Representação da força de reação do solo durante a fase de apoio 
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Fonte: Amadio (1997) 

 

Em outras palavras, a FRS é uma força externa ao movimento do corpo, logo, o seu 

valor e sua direção afetam diretamente a velocidade de deslocamento do corpo. (HALL, 

2016). Por algumas vezes, essa mesma força ultrapassa os limites corporais, caso o praticante 

do esporte seja carente de preparo físico ou técnico. A predominância dessa força ocorre 

durante a fase de apoio, onde há a maior incidência de lesões e estresses na prática da corrida. 

Dessa forma, pode-se entender os fatores relacionados às lesões a partir de um maior 

entendimento da atuação da FRS. (FUKUCHI; DUARTE, 2016). O comandante de uma 

tropa, ao conduzir o treinamento físico de seus subordinados, pode perceber os militares mais 

suscetíveis a lesões em virtude da reação da FRS, enquanto estes realizam o movimento da 

corrida, sabendo assim para onde é necessário direcionar o foco das suas orientações e 

ensinamentos. 

 

4.4 Variáveis relevante na corrida 

 

O conhecimento sobre as Leis de Newton na movimentação dos corpos se aplica com 

o objetivo de se obter uma movimentação econômica na corrida. Dessa forma, temos que: 

 

A ação de correr solicita grupos musculares distintos e quanto maior 

for a inibição, a descontração, dos músculos que não estão sendo 

induzidos ao movimento, maior será a economia de energia e 

melhores serão as condições do corredor realizar o esforço. 

Concomitantemente, se houver a dosificação da amplitude do 

movimento, juntamente com a utilização mais racional das 

possibilidades do corpo, resultará em um gesto orgânico mínimo, 

adequando- se ao ritmo desejado, promovendo a eficácia do 

movimento. (ANTONIO; SANTOS; ZAWADSKI; LAUX, 2017). 
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 Nas práticas esportivas que exigem grande movimentação, temos a predominância de 

atividades cíclicas que são responsáveis por gerar essa movimentação. Essa sucessão de 

movimentos cíclicos, no caso da corrida, é definida por alguns parâmetros, como por exemplo 

comprimento e a frequência da passada. (PRUDÊNCIO; LOPES; DIAS, 2013) 

 

Figura 5 – Movimentação cíclica da corrida e suas fases. 

 

Fonte: Fernandes (2003) 

 

De acordo com Hamill (1999), a passada na corrida pode ser definida como o intervalo 

de tempo em que tem-se o primeiro contato de um dos pés ao solo até o momento em que se 

tem o toque do apoio do mesmo pé ao chão novamente. Já o passo é representado pelo 

intervalo de tempo entre o contato dos dois pés do corredor ao solo, como pode-se perceber na 

figura abaixo:  

 

Figura 6 – Representação dos parâmetros de análise da passada e do passo. 

 

Fonte: Hamill (1999) 

 

As duas grandezas exploradas acima desempenham um papel fundamental no 

momento em que a velocidade da corrida se expressa. Na medida em que temos o aumento da 
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frequência e também da amplitude da passada (e do passo), concomitantemente temos o 

aumento da velocidade do corredor. Vale notar que em velocidades mais altas, a amplitude da 

passada se mantém constante ou até mesmo tem o seu valor diminuído, enquanto a frequência 

da passada se torna a responsável pelo incremento da velocidade do atleta. (FUKUCHI; 

DUARTE, 2016). Surge assim, a necessidade de se estimular a atenção voltada para a forma 

como essas grandezas se manifestam nos militares durante uma sessão de Treinamento Físico 

Militar, visto que a manipulação destas variáveis no subordinado poderá promover um 

aumento no desempenho das atividades físicas. A figura abaixo (Figura 7) representa a 

relação entre estas grandezas. 

 

Figura 7 – Relação entre comprimento e frequência  da passada em função da velocidade de 

corrida. 

 

Fonte: adaptada de Zatsiorsky (2000) 

 

Além das duas variáveis apresentadas acima, pode-se dividir mais a movimentação da 

corrida em duas fases predominantes: a fase de apoio e a fase aérea. Basicamente tem-se que a 

fase de apoio é caracterizada pelo apoio do pé do atleta ao solo, em que esse amortece a força 

do impacto e aplica uma nova força para a próxima passada. A fase aérea é caracterizada pelo 

afastamento do atleta com relação ao solo, onde não há contato entre o corpo em movimento e 

o chão. A velocidade da corrida está relacionada às fases da corrida a partir do momento em 

que, quando o corpo em movimento se encontra em uma velocidade menor, existe uma 

predominância da fase de apoio, assim como em velocidades maiores, temos uma 

predominância da fase aérea na movimentação. (PRUDÊNCIO; LOPES; DIAS, 2013).  

Em meio à essa alternância das fases aérea e de apoio, ao analisarmos a movimentação 

do corredor, pode-se perceber que a movimentação do corpo toma uma natureza ondulatória, 

apresentando uma leve oscilação no plano vertical, sendo essa oscilação mais notável durante 



24 

 

a fase aérea da corrida. Em velocidades de corrida menores, é notável que o corpo do corredor 

tem uma projeção vertical maior, ou seja, a energia empenhada na passada do corredor está o 

projetando para cima, ao passo que o projeta para frente. Já em velocidades de corrida 

maiores, a oscilação vertical tende a diminuir notavelmente. (DILLMAN, 1975). 

Ao se comparar a oscilação vertical de corredores com níveis diferentes de 

experiência, temos que nos corredores menos experientes, a oscilação vertical do centro de 

gravidade durante um ciclo completo de passada foi maior do que nos corredores mais 

experientes. Isso implica que o corredor com menos experiência, em uma distância de 5000m 

de corrida, realizaria quase que o dobro do trabalho contra a gravidade quando equiparado ao 

corredor experiente. (MIURA, 1973). Ao longo da sessão de treinamento físico, esse aspecto 

torna-se facilmente perceptível, especialmente em diferentes grupamentos de corredores 

separados dentro do pelotão. É extremamente viável a orientação do comandante aos 

corredores menos experientes visando uma melhoria nesta variável e um incremento na 

performance física da tropa. 

 

Figura 8 – Fases de apoio e aérea da movimentação da corrida. 

 

Fonte: adaptado de Fernandes (2003) 

 

5 A ATIVIDADE DE CORRIDA NO MANUAL DE CAMPANHA EB20-MC-10.350 

 

O Manual de Campanha EB 20-MC-10.350 de Treinamento Físico Militar visa 

regulamentar e padronizar a execução dos diferentes tipos de treinamento físico realizados no 

âmbito da Força Terrestre abordando todas as fases da sua execução, desde o aquecimento, a 

série principal até o arrefecimento e o fim da atividade. Na classificação dos treinamentos 

cardiopulmonares, tem-se a divisão da atividade de corrida em: corrida contínua e corrida 

variada. 

A corrida contínua pode se classificar em que o praticante percorre uma determinada 

distância executando uma movimentação em um ritmo constante, sem interrupções, focando 

no desenvolvimento das capacidades aeróbicas do militar. Já a corrida variada consiste em 
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estímulos de diferentes ritmos ao longo da distância prevista, alternando-se a intensidade ao 

longo da prática de acordo com as restrições biológicas de cada indivíduo e o grau de 

condicionamento da tropa, focando no desenvolvimento tanto das capacidades aeróbicas 

quanto das capacidades anaeróbicas. (BRASIL, 2015). 

Independentemente do tipo de corrida executada na sessão de treinamento físico, o 

aquecimento sugerido pelo Manual de Campanha é o mesmo. O aquecimento baseia-se como 

um conjunto de atividades e exercícios executados preliminarmente à atividade física 

principal, com a finalidade de preparar fisicamente e fisiologicamente o militar para a 

execução de seu treinamento, aumentando gradativamente a frequência cardíaca, a 

temperatura corporal e também a flexibilidade muscular. Os exercícios de aquecimento, 

majoritariamente, têm a característica de serem executados em movimento, mas na 

impossibilidade de realiza-los dessa maneira, podem ser executados exercícios estáticos. O 

aquecimento é realizado de forma centralizada, onde um guia é designado para ir à frente da 

tropa e este executa os movimentos, para que o restante dos militares também execute por 

imitação. (BRASIL, 2015). 

Embora os exercícios realizados durante o aquecimento cumpram a sua finalidade de 

ativação fisiológica antes da realização da série principal do treinamento físico, o aspecto 

biomecânico e o aspecto motor deixam de ser estimulados durante essa fase inicial do 

treinamento físico, visto que os exercícios trabalhados não estimulam as variáveis relevantes 

para a movimentação da corrida. Dessa forma, o militar não estará suscetível à mudanças no 

padrão de movimentação de sua corrida, perpetuando a execução dos erros e vícios de 

movimentações durante a corrida. 

 Pode-se perceber que o aquecimento para as sessões de TFM, tanto se realizado de 

forma estática quanto se realizado de forma dinâmica, é fundamentado em exercícios que 

estimulam a mobilidade muscular e o aumento do trabalho cardiopulmonar. Os exercícios que 

mais se assemelham ao estímulo neuromuscular dos educativos (Figura 9; Figura 11) ainda 

assim não são suficientes para o incremento motor que beneficia o aspecto técnico da corrida, 

pelo tempo de duração da aplicação e pela forma como são aplicados. 

A aplicação dos educativos de corrida no início da sessão de TFM não exclui a função  

ativadora dos mecanismos fisiológicos, musculares e cardiopulmonares do aquecimento e, 

ainda assim, estimula o desenvolvimento biomecânico do militar. Os exercícios educativos 

necessitam estarem presentes com o corredor desde o início da prática da corrida 

(SARDANHA, CALDERÓN, 2010), para que este desenvolva as capacidades motoras da 

movimentação correta da corrida, proporcionando uma evolução no desempenho da sua 
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biomecânica. É comprovado que o desenvolvimento de competências técnicas da corrida pode 

possibilitar para os corredores alterações positivas em sua performance e na velocidade 

corporal atingida na atividade da corrida. (SOUSA, 2003). 

 

5.1 Exercícios do aquecimento dinâmico 

 

5.1.1 Corrida com elevação dos joelhos 

 

Utilizado na ativação dos membros inferiores. Realiza-se por um curto período de 

tempo e retorna-se à execução da corrida normal. 

 

Figura 9 – Corrida com elevação dos joelhos 

 

Fonte: Brasil (2015) 

 

5.1.2 Corrida com extensão da perna à frente 

 

Utilizado também na ativação dos membros inferiores, alongando-se a cadeia muscular 

posterior do praticante. Retorna-se à corrida normal após uma curta execução. 

 

Figura 10 – Corrida com extensão da perna à frente 

 

Fonte: Brasil (2015) 

 

5.1.3 Corrida com elevação dos calcanhares 

 



27 

 

Utilizado para o alongamento do quadríceps e também para ativação dos membros 

inferiores, retornando à corrida normal logo após. 

 

Figura 11 – Corrida com elevação dos calcanhares 

 

Fonte: Brasil (2015) 

 

5.1.4 Corrida lateral 

 

Utilizado na ativação dos músculos abdutores e adutores, ao mesmo tempo em que se 

movimenta os braços lateralmente, abrindo-os e fechando-os. 

 

Figura 12 – Corrida lateral 

 

Fonte: Brasil (2015)  

 

5.1.5 Corrida com torção de tronco 

 

Realizado para alongamento e ativação do core do praticante. Ergue-se a perna 

simultaneamente ao movimento do tronco. 
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Figura 13 – Corrida com torção de tronco 

 

Fonte: Brasil (2015) 

 

5.1.6 Corrida com circundução dos braços 

 

Corre-se enquanto é realizada uma rotação dos braços para a frente, e em seguida, para 

a retaguarda. 

 

Figura 14 – Corrida com circundução dos braços 

 

Fonte: Brasil (2015) 

 

5.1.7 Adução e abdução dos braços na horizontal 

 

Corre-se ao passo que realiza-se uma abertura e fechamento lateral dos braços. 

 

Figura 15 – Adução e abdução dos braços na horizontal 

 

Fonte: Brasil (2015) 
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5.1.8 Extensão alternada de braços na vertical 

 

Similar ao anterior, porém realiza-se a abertura e o fechamento dos braços na vertical, 

de forma alternada. 

 

Figura 16 – Extensão alternada de braços na vertical 

 

Fonte: Brasil (2015) 

 

5.1.9 Polichinelo 

 

Corre-se enquanto realiza-se o moimento dos braços similar ao polichinelo executado 

de forma parada, batendo as mãos acima da cabeça e depois na lateral das coxas. 

 

Figura 17 – Polichinelo 

 

Fonte: Brasil (2015) 

 

5.2 Exercícios do aquecimento estático 

 

5.2.1 Circundução dos braços 

 

Realiza-se o movimento de rotação dos braços  para a frente e, logo em seguida, para a 

retaguarda. 
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Figura 18 – Circundução dos braços 

 

Fonte: Brasil (2015) 

 

5.2.2 Flexão de braços 

 

Realizada de forma paralela ao solo. Flexionam-se os braços até que os cotovelos 

ultrapassem a altura dos músculos dorsais, e depois, esticam-se os braços completamente. 

 

Figura 19 – Flexão de braços 

 

Fonte: Brasil (2015) 

 

5.2.3 Agachamento alternado 

 

Realiza-se o agachamento com a perna direita inicialmente à frente, e depois 

alternando para a perna esquerda à frente, realizando-se o agachamento a oito tempos. 

 

Figura 20 – Agachamento alternado 

 

Fonte: Brasil (2015) 
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5.2.4 Abdominal supra 

 

Deita-se em decúbito dorsal ao solo, com as mãos tocando os ombros e os cotovelos 

colados ao corpo. 

 

Figura 21 – Abdominal supra 

 

Fonte: Brasil (2015) 

 

5.2.5 Abdominal cruzado 

 

Similar ao exercício anterior, porém coloca-se a perna direita sobre a perna esquerda 

de forma flexionada, e realiza-se a repetição de forma alternada. Troca-se o lado logo após o 

término da execução. 

 

Figura 22 – Abdominal cruzado 

 

Fonte: Brasil (2015) 

 

5.2.6 Polichinelo 

 

Realizam-se saltos sucessivos abrindo-se e fechando-se a perna, enquanto as mãos 

batem acima da cabeça e na lateral das coxas, respectivamente. 
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Figura 23 – Polichinelo 

 

Fonte: Brasil (2015) 

 

6 OS EDUCATIVOS DE CORRIDA 

 

Os exercícios educativos são atividades que estimulam a movimentação correta do 

corpo durante a execução da corrida, desde a cinética dos membros inferiores, a cinética dos 

membros superiores, a postura corporal até a posição da cabeça, permitindo dessa forma, uma 

evolução na coordenação dos movimentos. Em uma sessão de treinamento de corrida, 

recomenda-se que os exercícios educativos sejam executados no momento em que a mente 

esteja em seu foco máximo, ou seja, em seu momento de maior atenção. Consequentemente, 

devem ser enfatizados nos momentos iniciais de do treinamento físico. (Evangelista, 2017).  

Segundo Evangelista (2017), para que o indivíduo assimile gesto motor correto, deve 

passar por dois processos: a aprendizagem motora e o desenvolvimento motor. Os novos 

conhecimentos que o homem adquire quando este muda o seu comportamento pode ser 

caracterizado como aprendizagem motora. (GALLAHUE; OZMUN, 2005). 

 

“Tem fortes vínculos com o estado de desenvolvimento do indivíduo, 

relacionando-se diretamente com a prática, ou seja, o aprendizado é 

um fenômeno no qual  a experiência é pré-requisito, é a alteração 

constante do comportamento motor em função da prática ou de 

experiências anteriores.” (EVANGELISTA, Alexandre Lopes, 2017, 

p. 36) 
 

O desenvolvimento motor se caracteriza como as alterações perpétuas  do 

comportamento motor de um indivíduo, consequente da complexa relação entre a tarefa a ser 

realizada, as condições do meio em que este se situa e as condições biológicas do executante. 

(GALLAHUE; OZMUN. 2005). 
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“ O processo do desenvolvimento se inicia na concepção e termina 

apenas na morte, e é de acordo com a faixa etária que se pode dizer 

que o indivíduo  está mais preparado ou menos preparado para 

desenvolver determinada tarefa. O desenvolvimento não está 

relacionado apenas à idade mas também a fatores biológicos e 

mecânicos que influenciam o movimento” (EVANGELISTA, 

Alexandre Lopes, 2017, p. 36) 

 
Os dois processos vão sendo aperfeiçoados ao longo da vida do indivíduo, aumentando 

a importância de todas as experiências vividas pelo homem. Em uma primeira instância o ser 

humano adquire o conhecimento motor e, posteriormente, transforma continuadamente a sua 

mecânica corporal. A aplicação dos exercícios educativos e do desenvolvimento da técnica da 

corrida atua diretamente no desenvolvimento motor do indivíduo, evoluindo a técnica de 

corrida do praticante, de forma que a energia empenhada em cada movimento seja cada vez 

mais aproveitada, tornando a corrida muito mais econômica. (SARDANHA; CALDERÓN, 

2010). De acordo com Evangelista (2017), durante o processo de aprendizagem, esta ocorre 

através das vias de comunicação entre nosso sistema nervoso e nosso sistema muscular:  

 

“O processo de aprendizagem depende das vias de comunicação do 

músculo com o cérebro, porque é por meio da decodificação, do 

processamento e da planificação que um gesto motor se realiza, e é 

por meio dele que se dá a aprendizagem, ocorrida após algumas 

tentativas desse gesto (Cunha et al., 2004).” (EVANGELISTA, 

Alexandre Lopes, 2017, p. 36) 
 

Os exercícios educativos atuam reiniciando todo o processo de aprendizagem, como 

afirma:   

 

“Quando um indivíduo aprende determinado movimento, essa 

informação fica armazenada. Quando o movimento motor não é o 

correto e são feitos novos movimentos para corrigi-lo, todo o processo 

de aprendizagem é reiniciado, para que o indivíduo consiga realizá-lo  

corretamente, e novas redes neurais são formadas.” (EVANGELISTA, 

Alexandre Lopes, 2017, p. 37). 
 

Por isso, em uma sessão de treinamento de corrida, devem ser aplicados os exercícios 

educativos de corrida, visando uma reconstrução nas redes neurais para que o praticante 

evolua seu desempenho na hora de sua prática. Seguem agora os principais tipos de 

educativos presentes na literatura desportiva, deve-se afirmar, novamente, que devemos 

aproveitar as fases iniciais do treinamento, com o praticante descansado e em perfeito 
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funcionamento de suas funções motoras. Ao aperfeiçoar sua movimentação, o indivíduo 

exterminará certos vícios de movimento que executa durante sua corrida, prevenindo-se 

contra gastos excessivos de energia ou até lesões musculoesqueléticas. Recomenda-se, 

também, a execução desses educativos por séries curtas (vinte a trinta metros) e com 

intervalos alongados (dois a três minutos). (Evangelista, 2017). 

 

6.1 Dribbling 

 

Figura 24 – Execução do dribbling. 

 

Fonte: Evangelista (2017) 

 

Executa-se uma corrida acelerada no mesmo lugar, com uma pequena elevação dos 

pés, sem que estes elevem muito do solo, juntamente com o movimento de braço coordenado. 

Esse referido exercício foca na mobilidade dos tornozelos, na transferência de força para a 

ponta dos pés, assim como a coordenação correta da movimentação dos braços e a correta 

postura na execução da corrida. 

 

6.2 Skiping baixo 

 

Figura 25 – Execução do skiping baixo. 

 

Fonte: Evangelista (2017) 
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Elevam-se os joelhos de forma alternada até a altura um pouco abaixo da linha dos 

quadris, ao mesmo tempo em que se coordena o movimento dos braços com o movimento dos 

membros inferiores. Este exercício enfatiza a rápida resposta do toque da passada ao solo, 

assim como a transferência de forças para a ponta dos pés, a coordenação dos membros 

superiores e também a postura correta. 

 

6.3 Skiping alto 

 

Figura 26 – Execução do skiping alto 

 

Fonte: Evangelista (2017) 

 

Similar ao anterior, porém elevam-se os joelhos na altura dos quadris. Assim como o 

skipping baixo, continua trabalhando a resposta rápida da passada ao solo, a postura ereta, o 

movimento dos braços e o direcionamento da força para a passada para a ponta dos pés. 

6.4 Anfersen 

 

Figura 27 – Execução do Anfersen. 

 

Fonte: Evangelista (2017) 
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Corre-se no mesmo local, elevando os calcanhares para a retaguarda até que o mesmo 

toque no glúteo de forma alternada. Deve-se lembrar das limitações biológicas do praticante, 

caso o mesmo não consiga realizar o toque do calcanhar nos glúteos. Este exercício foca no 

correto posicionamento do pé debaixo do corpo no momento da passada, a coordenação dos 

membros superiores, a execução da força da passada na ponta dos pés, e uma leve inclinação 

do tronco para a frente, no sentido da corrida. 

 

6.5 Hopserlauf 

 

Figura 28 – Execução do Hopserlauf 

 

Fonte: Evangelista (2017) 

Corre-se em saltos alternados, realizados de forma unilateral, elevando os joelhos 

alternadamente a cada salto, de forma coordenada com o movimento dos braços. Este 

exercício, foca na transferência da força para o restante do corpo, evidenciado pelos saltos 

sequenciados para cima. Coordena-se o movimento dos braços juntamente com os membros 

inferiores. 

 

7 CONCLUSÃO 

 

A partir da análise presente neste trabalho, que se baseou em um estudo sobre os 

principais educativos de corrida presentes na literatura nacional e internacional no ramo da 

Educação Física e do Esporte e a sua aplicação nas sessões de corrida no Treinamento Físico 

Militar do Exército Brasileiro, foi possível concluir os seguintes aspectos explicitados abaixo. 

Pode-se concluir que o ato de correr, por mais elementar que seja, presente na natureza 

humana desde os momentos iniciais da infância, é ordinariamente executado por qualquer ser 

humano. Porém, por muitas vezes esse ato não é executado de uma forma satisfatória, onde os 

praticantes realizam a movimentação de forma incorreta, criando vícios de movimentação 

que, posteriormente, podem vir a gerar problemas para a saúde do praticante. Esse aspecto é 
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ainda mais prejudicial ao considerarmos uma amostra que necessita estar muito bem 

preparada no aspecto físico e com as condições de saúde refinadas. 

Foi percebido também, que a movimentação da corrida possui diversas variáveis 

relevantes para a análise da movimentação, as quais influenciam diretamente na velocidade da 

corrida do praticante e têm uma notável variação ao se manifestar em corredores mais 

experientes e em corredores menos experientes. A frequência da passada, a amplitude da 

passada e a alternância entre as fases de apoio e a fase aérea se exercem influência na 

velocidade da corrida aumentando-a ou diminuindo-a. A oscilação vertical da corrida também 

expressa uma variação notável de acordo com a experiência do corredor, tomando proporções 

prejudiciais para o praticante quando se torna muito acentuada. Além disso, sugere-se, para a 

realização de trabalhos futuros, o estudo sobre a falta de contato entre os jovens estudantes e a 

modalidade de atletismo, fato esse que pode ser percebido ao longo da produção do trabalho e 

possivelmente pode refletir no desempenho futuro do adulto nas atividades físicas. 

A aplicação dos educativos de corrida atua no indivíduo desenvolvendo estruturas 

neurais que buscam refinar a movimentação do praticante, eliminando movimentações 

desnecessárias durante a biomecânica cíclica da corrida que podem gastar desnecessariamente 

a energia do praticante. Devem ser empenhados no início da sessão de treinamento, onde o 

indivíduo está eu seu estado mental natural, dessa forma, podendo assimilar o movimento 

correto antes de qualquer treinamento de corrida, seja ele executado de forma centralizada ou 

não. 

A partir da realização dos educativos na fase inicial das sessões de Treinamento Físico 

Militar do Exército Brasileiro, o processo de aquecimento terá um aditivo aos benefícios de 

sua prática. Além do estímulo fisiológico e muscular que a fase de aquecimento proporciona, 

os praticantes terão a oportunidade de desenvolver a parte técnica da corrida, evoluindo a 

biomecânica da sua corrida, e alcançando uma movimentação mais eficiente, econômica e 

menos prejudicial para o combatente moderno. 

Sendo assim, é viável a inclusão dos educativos de corrida citados neste trabalho no 

Manual de Campanha EB20-MC-10.350, Manual de Treinamento Físico Militar do Exército 

Brasileiro. A difusão deste método de treinamento técnico para toda a Força Terrestre faz-se 

necessária em virtude da constante necessidade de evolução das capacidades físicas e  

operacionais do combatente moderno brasileiro. Através do Manual de Campanha, esse 

conhecimento se tornará acessível a todos os escalões do Exército, desde o planejador da 

atividade física, até o seu executante, trazendo benefícios para todos que fazem uso desta 

ferramenta. 
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