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É com grande satisfação que a Comissão de Desportos 
da Marinha (CDM) e o Centro de Educação Física Almi-
rante Adalberto Nunes (CEFAN) apresentam o primeiro 
número da revista Podium Naval. 

Como é de conhecimento geral, o desporto militar 
ganhou grande destaque com o advento dos 5° Jogos 
Mundiais Militares, realizados no ano de 2011 na cida-
de do Rio de Janeiro, alçando o Brasil, com a conquista 
do primeiro lugar no quadro de medalhas, ao título de 
potência esportiva militar. Tal evento de repercussão in-
ternacional conferiu oportunidade única às Forças Ar-
madas e, particularmente para a Marinha, foi o grande 
impulsor da transformação que se deu em termos de de-
senvolvimento desportivo e, por conseguinte, da Educa-
ção Física no seio da Força. 

A Marinha foi pioneira na captação de atletas de alto 
rendimento em apoio às suas equipes representativas, 
projeto que se mostrou vitorioso, sendo adotado atual-
mente por todas as Forças Armadas brasileiras. O sucesso 
desse projeto conduziu ao atual Programa Olímpico da 
Marinha (PROLIM), que objetiva não só a participação 
em competições militares, mas, em um espectro mais 
amplo, a contribuição para a transformação do Brasil em 
uma potência olímpica. O CEFAN, especificamente, se 
viu privilegiado com a reforma e a modernização de seus 
equipamentos esportivos, o que o transformou em um dos 
melhores centros de treinamento desportivo brasileiro. 

Em que pese todas as conquistas alcançadas pela 
Marinha na esfera desportiva, a CDM e o CEFAN se res-
sentiam da falta de um veículo para a divulgação de 
suas atividades. Em breves palavras, essa é a gênese 
da nossa revista Podium Naval, que em seu primeiro 
número busca fazer uma apresentação sobre o panorama 
atual dos desportos na Marinha, bem como mostrar uma 
síntese do que aconteceu em 2013. Para tanto, além dos 
artigos versando sobre competições esportivas, pesquisa 
científica e um breve histórico, trazemos duas entrevis-
tas que engalanam este primeiro número. A primeira 
delas, realizada com o Almirante-de-Esquadra (FN) Fer-
nando Antonio de Siqueira Ribeiro, Comandante-Geral 
do Corpo de Fuzileiro Navais, trata do PROLIM. A se-
gunda, concedida pelo SG Barnabé poucos meses antes 
de seu falecimento, presta uma justa homenagem a um 
dos maiores atletas que a Marinha já conheceu.

Boa leitura! Esporte é vida, viva o esporte!

Editorial
Contra-Almirante (FN) 

Luiz Artur Rodrigues Nunes
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O desenvolvimento 
do esporte na 
Marinha 1º
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A prática de Educação Física e de Desportos sem-
pre esteve muito ligada às atividades das Forças Ar-
madas. Durante todo o século XX, militares das três 
forças brasileiras marcaram presença em competições 
nacionais e internacionais de alto nível, trazendo óti-
mos resultados e medalhas para o Brasil. Essa ligação 
com os esportes não é à toa. A Educação Física é uma 
atividade importantíssima para o treinamento dos mi-
litares, que precisam manter o vigor físico para a so-
brevivência em combate. 

A Marinha do Brasil (MB) sempre esteve muito li-
gada ao Desporto e foi pioneira entre as forças na visão 
da importância da Educação Física na vida militar. A 

prática regular de exercícios tornou-se obrigatória 
para que a tripulação atingisse a proficiência 
necessária para a vida a bordo dos navios da 
Esquadra. Com a regularidade esportiva, foi 

despertado entre os milita-
res da MB o espírito de 
competição entre equi-
pes, que os levou a pro-
curar diferentes tipos de 
Desportos para praticar. 

Como prova do pioneirismo da MB, podemos citar 
o Decreto no 2.163, de 1o de maio de 1858, que inseriu 
no currículo dos Aspirantes da Escola de Marinha a 
obrigatoriedade da prática desportiva. A partir dele, 
os alunos passaram a ter aulas de esgrima e ginástica 
uma vez por semana e de natação duas vezes. 

Com a propagação das atividades físicas e a prá-
tica natural de esportes náuticos, os militares da MB 
começaram a participar de competições de Remo, 
Vela e Natação juntamente com competidores civis. 
E o contato levou ao início do processo de organização 
desses esportes na sociedade carioca, culminando na 
conformação de agremiações e na regulamentação das 
atividades esportivas.

Em 25 de novembro de 1915, um grupo de oficiais 
reuniu-se no Clube Naval com um propósito impor-
tante para a história do Desporto na MB. Eles sen-

tiam a necessidade de organizar e centralizar 
a prática no âmbito da força e assim nasceu 
a Liga de Sports da Marinha (LSM), entida-
de diretora dos esportes navais. A LSM foi 
oficializada no ano de 1916 e foi o ponto de 
partida para o que hoje é o Centro de Educação 
Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN).
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A iniciativa de sua criação impulsionou ainda mais 
o Desporto na MB. Seus atletas participavam de cam-
peonatos civis e militares, alcançando patamares de 
representação nacional em pouco tempo. Um exemplo 
disso foi a presença significativa de militares da MB 
nos Jogos Olímpicos da Antuérpia em 1920, a primeira 
participação do Brasil em Olimpíadas. 

A LSM filiou-se à Confederação Brasileira de Des-
porto (CBD) alguns anos depois de sua criação. Com 
isso, por meio das Adidâncias Navais, participou ativa-
mente da contratação de técnicos estrangeiros para Es-
grima, Atletismo, Natação e Saltos Ornamentais, aju-
dando a aumentar a qualidade do Desporto nacional. 

Além dos esportes náuticos, os atletas da MB es-
tão presentes em competições nacionais e internacio-
nais de esportes como Boxe, Caratê, Futebol de Areia, 
Taekwondo, Triatlo, Lutas Olímpicas, Judô etc. Suas 
equipes militares sempre foram motivo de orgulho 
para o país e para a instituição. 

O bom resultado das ações em prol do esporte de-
senvolvidas no âmbito das três Forças Armadas culmi-
nou com a escolha do Brasil, mais precisamente o Rio 
de Janeiro, para sediar os 5º Jogos Mundiais Militares 

(5º JMM), realizados em junho de 2011. No evento, o 
Brasil conquistou um inédito primeiro lugar, deixando 
para trás os outros 113 países participantes. 

Muitos atletas militares da MB contribuíram para 
esse sucesso nos 5º JMM. Anteriormente à competi-
ção, a Marinha tomou a decisão novamente pioneira 
de incorporar a seus quadros atletas de alto rendimento 
de diversas modalidades. Juntamente com os militares 
que já faziam parte do corpo, esses atletas do quadro 
RM2 trouxeram ainda mais glórias para o país. Um 
ano depois do sucesso dos 5º JMM, outros atletas da 
MB, como as judocas Sarah Menezes e Mayra Aguiar, 
brilharam nos Jogos Olímpicos de Londres. 

O Comandante da Marinha, Almirante-de-Esqua-
dra Júlio Soares de Moura Neto, percebendo a impor-
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tância das iniciativas implementadas dentro da insti-
tuição para formar uma elite de atletas militares e os 
bons resultados conquistados, decidiu sistematizar e 
tornar permanente a participação da MB no Desporto 
do país. Assim, determinou a criação do Programa 
Olímpico da Marinha (PROLIM), com o propósito de 
“auxiliar no desenvolvimento de alto rendimento, 
a fim de contribuir para a transformação do Brasil 
numa potência olímpica”. 

A estrutura do PROLIM é voltada para garantir a 
gestão integrada das ações e atividades desenvolvidas 
para que os militares tenham condições de conquis-
tar novos resultados significativos. O foco principal do 
programa hoje é a preparação dos atletas para os 6º 
Jogos Mundiais Militares, a serem realizados na Coreia 

do Sul em 2015, e para os Jogos Olímpicos de 2016, 
que serão realizados no Rio de Janeiro. 

O PROLIM proporciona ao atleta um significativo 
apoio na área social, o que engloba remuneração men-
sal, assistência médica, odontológica e psicológica, 
entre outros, além de divulgar valores éticos, morais 
e o espírito de corpo que todas as equipes desportivas 
devem ter para conquistar sempre o melhor resultado. 
O programa também garante a utilização de recursos 
humanos, materiais e de instalações esportivas da MB 
para um treinamento eficiente.

Assim como no passado, com a criação da LSM, 
o Programa Olímpico da Marinha nasceu com a von-
tade de contribuir para o desenvolvimento do esporte 
nacional e para ajudar a transformar o Brasil numa 
potência olímpica do século XXI. 
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A Comissão de Desportos 
da Marinha (CDM)

A Comissão de Desportos da Marinha (CDM) foi 
criada pelo Decreto nº 76.685 de 27 de novembro de 
1975. Nessa época, era subordinada diretamente ao 
então Ministério da Marinha como órgão central das 
atividades de Educação Física e Desportos. 

Hoje, a CDM está subordinada diretamente ao Co-
mando-Geral do Corpo de Fuzileiro Navais (CGCFN) e 
tem o propósito de contribuir para a eficácia das ati-
vidades de Educação Física e Desportos na Marinha 
(MB). Tem entre suas atribuições: colaborar para que 

seja atingido o patamar de excelência no planejamento 
e monitoramento da execução do Treinamento Físico 
Militar (TFM) das OM; selecionar e preparar as equi-
pes desportivas para as competições militares de âm-
bito nacional e internacional; homologar os recordes 
dos atletas da MB; e orientar e controlar a prática de 
atividade física nas áreas e setores desportivos da MB.

Em 2008, a Comissão de Desportos da Marinha pas-
sou a recrutar atletas de alto rendimento para integrar 
as equipes representativas da MB e das Forças Arma-
das. Esses atletas representaram o Brasil nos 5o Jogos 
Mundiais Militares RIO 2011 e vêm apresentando re-
sultados expressivos em competições nacionais e in-
ternacionais, elevando o bom nome do esporte militar. 
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O Centro de Educação Física 
Almirante Adalberto Nunes 
(CEFAN) 

O Centro de Educação Física Almirante Adalberto 
Nunes (CEFAN) é a Organização Militar de referência 
quando o assunto é esporte na Marinha do Brasil (MB). 
Com sede no bairro da Penha, no Rio de Janeiro, tem 
como origem a Liga de Sports da Marinha (LSM). 

O CEFAN só recebeu esta denominação em 1973. 
A escolha foi uma homenagem ao Almirante Adalberto 
Nunes, militar envolvido com as atividades desporti-
vas da MB e primeiro Diretor-Presidente da LSM. Ao 
ser criado, era subordinado ao Setor de Pessoal, mas 
em fevereiro de 2010 sua subordinação passou para o 
Comando-Geral do Corpo de Fuzileiro Navais (CGCFN).

O CEFAN tem como principais tarefas: ser o ór-
gão executivo das atividades desportivas na MB e do 
Programa Olímpico da Marinha (PROLIM); elaborar 
a proposta do Calendário Desportivo para a Área Rio 
(1ºDN); selecionar atletas para as equipes representati-
vas da MB; coordenar as competições na área do 1ºDN; 

organizar e manter atualizada a relação dos recordes 
dos atletas da MB; difundir a atividade física como 
meio para manutenção da higidez física, da saúde e 
do desenvolvimento de um maior espírito de cama-
radagem e confraternização entre militares e civis; e 
ministrar os cursos de Aperfeiçoamento, Formação e 
Especialização em Educação Física e o Curso Expedito 
de Treinamento Físico Militar para Oficiais e Praças.

Hoje, o CEFAN é um centro de referência em 
Educação Física e Desporto no país. Suas instalações 
oferecem todo o conforto e facilidades para a prática 
desportiva. Possui hospedagem, Centro de Fisiote-
rapia e estrutura para treinamento de Basquetebol, 
Voleibol, Natação, Nado Sincronizado, Saltos Orna-
mentais, Futebol, Atletismo, Voleibol de Praia, Boxe, 
Luta Olímpica, entre outros. 

O CEFAN tem experiência em sediar eventos es-
portivos nacionais e internacionais, civis e militares. 
Entre eles, os Jogos Mundiais Militares de 2011 e os 
Campeonatos Mundiais de Pentatlo Naval e Militar, 
realizados em 2013. O Centro também está seleciona-
do para ser utilizado como instalação oficial de treina-
mento durante os Jogos Rio 2016.
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Entrevista com o
Comandante-Geral do 
Corpo de Fuzileiro Navais
Almirante-de-Esquadra (FN) 
Fernando Antonio de Siqueira Ribeiro
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Comandante-Geral do Corpo de 
Fuzileiro Navais (ComGerCFN), o 
Almirante-de-Esquadra Fuzileiro 
Naval Fernando Antonio de Siquei-
ra Ribeiro ingressou na Marinha do 
Brasil (MB) como aluno do Colégio 
Naval em 1969. Ao longo de sua 
vida, serviu em 22 Organizações 
Militares (OM), até alcançar o posto 
máximo da carreira. Nessa trajetó-
ria, exerceu o cargo de Comandante 
no Grupamento de Fuzileiros Navais 
de Ladário, no Centro de Reparos e 
Suprimentos Especiais do CFN, no 
Comando do Material de Fuzileiros 
Navais, na Divisão Anfíbia e na For-
ça de Fuzileiros da Esquadra. 

O Comando-Geral do Corpo de 
Fuzileiro Navais (CGCFN) tem o 
Centro de Educação Física Almi-
rante Adalberto Nunes (CEFAN) 
como uma de suas unidades subor-
dinadas, cujo propósito é executar 
a Política de Educação Física e 
Desportos emanada pela Comissão 
de Desportos da Marinha (CDM) e 
apoiar tanto os atletas de alto rendi-
mento visando aos Jogos Mundiais 
Militares e às Olimpíadas, como 
as OM da MB e, de acordo com a 
disponibilidade das suas instala-
ções, outras instituições (militares 
e civis) nas atividades de Educação 
Física e de Desportos.

O AE (FN) Fernando Antonio 
recebeu a Revista Pódio Naval em 
seu gabinete, localizado na histó-
rica Fortaleza de São José, na Ilha 
das Cobras, na cidade do Rio de Ja-
neiro, para trazer a sua visão, como 
ComGerCFN, das ações tomadas 
para o cumprimento de mais uma 
missão atribuída ao Corpo de Fuzi-
leiro Navais (CFN).

 Em 2008, o Comandante da 
Marinha (CM) resolveu trans-
ferir para o Corpo de Fuzileiro 
Navais a responsabilidade de 
administrar o esporte na MB. 
Como o senhor avalia essa mu-
dança?

 De longa data, que eu tenha 
conhecimento, algumas das nossas 
unidades operativas tiveram liga-
ção com o esporte. Eu posso citar 
algo do passado: por exemplo, o jo-
gador de futebol e artilheiro Valdo, 
do Fluminense, nos idos de 1958, 
era um soldado Fuzileiro Naval 
do Batalhão Paissandu, o nosso 3º 
Batalhão de Infantaria de Fuzilei-
ros Navais. Ao longo da trajetória 
esportiva da Marinha, nós tivemos 
diversos atletas, como o Sargento 
Cayres e o Sargento Barnabé, que 
tiveram um destaque excepcional 
em termos mundiais, particular-
mente nas competições de Pentatlo 
Militar e Pentatlo Naval. Além de-

les, diversos fuzileiros navais par-
ticiparam de competições interna-
cionais. Com o advento do CISM, o 
Conselho Internacional do Esporte 
Militar, que organizou competi-
ções de caráter mundial, chegamos 
às proximidades dos dias de hoje, 
quando nós tivemos a seleção do 
Brasil para a realização dos 5º Jo-
gos Mundiais Militares Rio 2011. 
Para isso, havia a necessidade de 
repaginar o Centro de Educação Fí-
sica Almirante Adalberto Nunes, o 
CEFAN, preparando-o efetivamen-
te para a realização da competição. 
Isso exigia realmente um trabalho 
de fôlego, e a visão, na época, da 
Alta Administração Naval era para 
que não houvesse, de certa forma, 
um desvio de atividades de outros 
setores, que isso competisse aos 
Fuzileiros Navais. Ocorreram trata-
tivas entre o setor DGPM (Diretoria 
Geral do Pessoal da Marinha) e o 
setor Comando-Geral do Corpo de 
Fuzileiro Navais, que culminaram, 
então, com a transferência de su-
bordinação do CEFAN para o Corpo 
de Fuzileiro Navais. E isso foi rece-
bido de uma forma muito prazero-
sa, de uma forma que eu diria até 
mesmo, como fuzileiro naval, que 
nos trouxe júbilo e que, a partir de 
então, estamos explicitando, de um 
melhor modo, nossa ligação com o 
esporte.
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Quase três anos após a re-
alização dos 5° JMM, qual foi, 
na opinião de V.Ex.ª, o princi-
pal legado daquela competição 
para o esporte na MB?

O principal legado dos 5º JMM, 
sem sombra de dúvidas, é uma 
alteração de mentalidade na Mari-
nha. É óbvio que nós tivemos, e eu 
vou nominá-los a seguir, uma série 
de benefícios de instalações que 
facilitaram, e muito, o desenvolvi-
mento de trabalhos que são con-
duzidos hoje na área desportiva da 
Marinha. Mas, sem sombra de dú-
vidas, essa mudança da mentalida-
de, a visualização da Marinha em 
participar efetivamente do projeto 
olímpico nacional, eu creio que foi 
o maior legado. Devido a esse fato, 
nos preparamos efetivamente em 
termos de instalações, em termos 
das equipes, buscando trazer para 
as Forças Armadas atletas de alto 
rendimento, e o principal... para 
surpresa, com certeza de muitos 
países e da imprensa especializada, 
o Brasil alcançou o primeiro lugar 
no quadro de medalhas naquelas 
competições realizadas no Rio de 
Janeiro em julho de 2011. Então, 
eu creio que o principal legado foi 
essa mudança na mentalidade, e 
hoje a participação da Marinha na 
busca de um lugar de destaque no 
cenário esportivo, fazendo realmen-
te com que o Brasil se transforme 
numa potência olímpica mundial. 
Foi realmente o principal legado, 
na minha forma de ver. 

É óbvio que nós tivemos ganhos 
materiais, e eu nominaria o giná-
sio esportivo do CIAMPA (Centro de 
Instrução Milcíades Portela Alves), 
que é um de nossos Centros de For-
mação de Soldados Fuzileiros Na-
vais; a modernização de todo o se-
tor da área de ranchos, cozinhas e 
infraestrutura do próprio CIAMPA 
e, ainda naquela área do Complexo 
Naval do Guandu do Sapê, a Vila 

Branca, na época construída para 
abrigar atletas que compareceram 
àqueles Jogos, mas que hoje inte-
gram a Vila Naval do Guandu do 
Sapê, um complexo de 22 prédios 
que representam 396 PNR (Pró-
prios Nacionais Residenciais). 

Passando para o CEFAN, na 
Avenida Brasil, nós tivemos uma 
revitalização de todos os seus seto-
res esportivos e de infraestrutura, 
particularmente a parte de hotela-
ria. Foi muito importante o aporte 
de recursos dos 5º JMM, que per-
mitiram que a Marinha revitali-
zasse nosso Centro, preparando-o, 
então, para essa continuidade que 
eu citei do programa olímpico. 

Nós temos, hoje, uma instalação 
à altura do objetivo de buscar ser 
efetivamente uma potência olím-
pica mundial. E tivemos, ainda, a 
Escola Naval, com a preparação da 
sua área de vela, entenda-se a vela 
esportiva e a vela acadêmica, que 
possibilitam, não só aos Aspirantes 
da Escola Naval, o aprendizado dos 
primeiros passos nas artes navais, 
das coisas do mar, mas também 
possibilitam que nós tenhamos, 
dentro da Marinha, dentro da nossa 
Escola Naval, instalações de altís-
simo nível para a prática da vela.

Os excelentes resultados al-
cançados durante os 5º JMM e 
os Jogos Olímpicos de Londres 

em 2012 levaram o Comandan-
te da Marinha (CM) a tornar 
permanente o Programa Olím-
pico da Marinha (PROLIM), 
com o objetivo de contribuir 
para o desenvolvimento e o 
engrandecimento do desporto 
nacional. De uma forma ge-
ral, quais têm sido as ações 
e orientações do CGCFN para 
que o PROLIM atinja o resul-
tado esperado pelo CM?

 A primeira medida tomada 
no setor Comando-Geral do Corpo 
de Fuzileiro Navais foi estabelecer 
uma assessoria conduzida por um 
Almirante Fuzileiro Naval da Reser-
va, que constituiu a sua equipe de 
oficiais superiores para coordenar o 
Programa Olímpico da Marinha. No 
ano de 2013, nós tivemos a forma-
lização do Programa Olímpico, por 
meio de uma Portaria do CM, e de-
senvolvemos, então, a partir do es-
tabelecimento desse Programa, uma 
série de projetos específicos para 
cada uma das modalidades que são 
afetas à Marinha, como por exem-
plo: Pentatlo Naval, Futebol Femi-
nino, Maratona, Futebol de Praia 
(Beach Soccer), Lutas Associadas, 
Remo, Canoagem, Vela e Taekwon-
do. Em que pese não ser de nossa 
responsabilidade, incorporamos o 
Judô, em razão do excelente nível 
técnico dos judocas da Marinha.

Esses projetos são de longa 
duração e estarão concluídos em 
2019, alguns, e outros em 2020. 
Portanto, eles englobam não só 
o período dos 6º e dos 7º JMM, 
mas especificamente, já que é 
uma contribuição para que o Bra-
sil seja uma potência olímpica 
mundial, visam às Olimpíadas de 
2016, que serão realizadas aqui 
na cidade do Rio de Janeiro, e às 
de 2020, em Tóquio. Então, espe-
ra-se, nessa moldura temporal de 
sete, oito anos praticamente, que 
nós tenhamos dado uma contribui-
ção significativa.



Revista Podium Naval 12

Nós tivemos a organização de 
uma estrutura para a coordena-
ção geral, tivemos a abertura de 
projetos para essas diversas mo-
dalidades que são afetas à MB e 
também estamos trabalhando com 
outros setores da nossa sociedade 
para efetuar a captação de atletas 
de alto rendimento para as nossas 
equipes e para o nosso país de 
uma forma geral.

 O CFN tem a ideia de esta-
belecer convênios que possam 
contribuir com o desenvolvi-
mento o PROLIM? 

Os convênios são diversos. Hoje 
eu diria que dois têm vindo ao en-
contro dessa captação de atletas 
de alto rendimento. Um deles é o 
Programa Olímpico Marinha-Ode-
brecht, que realmente já apresenta 
bons resultados, por buscar selecio-
nar crianças e adolescentes que te-
nham, efetivamente, o pendor para 
um determinado esporte e a partir 
daí iniciarmos toda uma prepara-
ção, toda uma formação do atleta, 
até que ele alcance a sua idade 
adulta e, a partir dos 18 anos, esse 
adolescente possa ser incorporado à 
MB, como já temos alguns exemplos 
de sucesso. O outro é com o próprio 
Governo Federal, o Programa For-
ças no Esporte, que também visa 
buscar, junto a comunidades mais 
carentes, o apoio para a realização 
de atividades esportivas, ativida-
des físicas, e também buscar nesse 
universo, quem sabe, algum jovem, 
algum adolescente que tenha algum 
pendor para alguma determinada 
modalidade esportiva, e aí, então, 
iniciar o trabalho. Mas esse é um 
trabalho que visa principalmente 
ao aspecto social, mas que também 
tem esse viés da busca de um atle-
ta. Deve-se destacar a sinergia ob-
servada entre esses dois programas.

Também temos convênios que 
foram feitos com clubes e confede-
rações. Com a Confederação Brasi-
leira de Lutas Associadas (CBLA), 

com a Federação de Atletismo do 
Rio de Janeiro e com alguns clubes 
esportivos; enfim, com associa-
ções, com instituições que prati-
cam o esporte. Então, esses convê-
nios têm dado não só visibilidade 
à MB, em termos  da comunicação 
social, mas também têm nos faci-
litado efetivamente a captação de 
atletas de alto rendimento para o 
esporte nacional.

 Quais são os benefícios ins-
titucionais em termos esporte 
de alto rendimento no CFN e 
na MB?

Eu creio que um dos benefícios 
é justamente essa visão da socie-
dade brasileira, das suas Forças 
Armadas como um instrumento de 
contribuição para a melhoria do ní-
vel do esporte nacional.

O outro benefício se insere no 
âmbito interno da Força, pois é 
sempre um motivo de orgulho sa-
bermos que um determinado atle-
ta olímpico, que trouxe medalhas 
para o nosso país de competições 
internacionais realizadas recente-
mente, não só nos Jogos Olímpicos 
de Londres, mas também nos cam-
peonatos mundiais, nos circui-
tos mundiais dos diversos espor-
tes, faz parte de nossa Marinha. 
E os resultados de nossos atletas 
têm sido excepcionais. Com isso, 
há aquela satisfação pessoal, por 
aquele companheiro ser um co-
lega que usa a mesma farda, que 
está na mesma Instituição.

Em paralelo, é natural que isso 
mostre para os demais integrantes 
da Força, em especial os mais jo-
vens, a necessidade do cuidado 
com a higidez física. Em última 
análise, somos uma Força Armada, 
somos militares e temos que prezar 
pela boa condição física, em ter-
mos de preparo para as nossas ati-

vidades, e, também, o cuidado com 
a saúde pela prática do esporte. Eu 
creio que esses são alguns objeti-
vos que temos inclusive alcançado.

O senhor acredita que em 
algum tempo consigamos re-
velar dentro da Força algum 
atleta de alto nível, em virtude 
desse contato com atletas de ní-
vel olímpico?

Eu acredito que sim, porque já 
despontam, pelo menos hoje, três 
atletas no boxe e no levantamen-
to de peso. No Levantamento de 
Peso, a menina Emily (Emily Rosa 
Figueiredo, campeã na categoria 
48 kg no Campeonato Sul-Ameri-
cano Sub-15 realizado no Peru em 
junho de 2013) já tem resultados 
expressivos em nível sul-america-
no e creio que ela já desponta como 
uma futura atleta olímpica numa 
modalidade que nós não temos his-
tórico, como o Levantamento de 
Peso, especificamente no femini-
no. No Boxe, também acreditamos 
que venhamos a ter no futuro atle-
tas que competirão em nível inter-
nacional. E esses atletas são oriun-
dos justamente desses convênios, 
com a Odebrecht e com o Progra-
ma Forças no Esporte. Isso mostra 
que é possível, sim, que tenhamos, 
dentro da nossa própria Marinha, 
atletas que não despontaram ainda, 
com pendor para uma determinada 
competição. E nós vamos buscar 
isso. Nós fazemos competições in-
ternas, sempre no sentido de pro-
mover a integração e também para 
efetuar o que chamamos de “pe-
neira”, de forma a efetuar, então, 
a captação de atletas aptos a serem 
desenvolvidos. Este ano, vamos 
conduzir os 1º Jogos Desportivos da 
Marinha do Brasil, de âmbito na-
cional, com essa finalidade: sele-
cionar atletas que tenham índices 
e pendor para se desenvolverem 
em uma determinada modalidade.
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O Projeto Segundo Tempo tem por objetivo demo-
cratizar o acesso à prática e à cultura do Esporte de 
forma a promover o desenvolvimento integral de crian-
ças, adolescentes e jovens como fator de formação da 
cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritaria-
mente em áreas de vulnerabilidade social.

O Programa Forças no Esporte (PROFESP) surgiu 
por meio de convênio realizado entre os ministérios 
da Defesa, do Esporte e do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome. A Coordenação Geral ficou a cargo 
do Departamento de Desporto Militar (DDM) do Minis-
tério da Defesa, tendo como executoras as Organiza-
ções Militares das três Forças, as quais proporcionam 
as atividades dentro das suas instalações esportivas.

O Programa Segundo Tempo – PROFESP teve 
início no Centro de Educação Física Almirante Adal-
berto Nunes (CEFAN) em março do ano de 2003, 
seguindo como principal diretriz a democratização 
do acesso à prática do Esporte. 

Entre seus principais objetivos encontra-se a in-
tenção de promover, para crianças e jovens, por in-
termédio do Esporte, a integração social, a saúde e a 
prevenção da marginalidade e da violência, valendo-
se de mecanismos que tornem possíveis a integração 
social, a valorização da cidadania, o reforço escolar, a 
inserção no mecanismo do trabalho e a permanência 
de atividades físicas, na esportividade e no lazer. 

A contribuição do CEFAN para 
a qualidade de vida de crianças 
e adolescentes – Programa 
Forças no Esporte 1º
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Destaca-se, nesse sentido, a priorização do atendi-
mento em áreas que apresentam maior risco e vulne-
rabilidade social.

O CEFAN iniciou as atividades do PROFESP com o 
atendimento de 150 crianças, divididas em dois turnos: 
matutino e vespertino. Desde o início, optou-se por um 
público-alvo específico, isto é, alunos de escola pública 
(crianças na faixa etária dos 10 aos 17 anos) e moradores 
de comunidades situadas próximas ao Centro. 

No decorrer dos anos de 2008 e 2009, o número foi 
ampliado para o total de 200 beneficiados.

Os alunos participam de diversas atividades: espor-
tivas coletivas e individuais, cívico-militares, culturais 
e de apoio escolar. Além disso, são contemplados com 
alimentação durante o período em que estão no Projeto, 
onde contam com café da manhã, almoço e lanche.

Para um melhor aprimoramento no apoio escolar, o 
PROFESP conta com o Projeto da Fundação da Infância 
e Adolescência, que tem o objetivo de desenvolver a 
capacitação em área tecnológica da informação edu-
cacional dos adolescentes, proporcionando aulas de 
matemática, português e informática.

Atualmente, dentro das atividades desenvolvidas 
pelo Projeto, vem se destacando o Projeto Detecção 
de Talentos, no qual as crianças participam de ati-

vidades esportivas em treinamentos específicos e 
competições. O aproveitamento dessa iniciativa vem 
sendo apresentado de forma significativa no Levan-
tamento Olímpico, Atletismo e Boxe, que conta com 
o apoio dos técnicos do Projeto Olímpico Marinha 
do Brasil-Odebrecht, qualificando ainda mais os trei-
namentos, além de proporcionar oportunidade de 
treinar com atletas de alto rendimento, ocasionando, 
assim, excelentes resultados.

A Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro (Pas-
toral do Menor) tem como principal contribuição as 
atividades de assistência social e cadastro dos alu-
nos. Para concretizar essa parceria, no dia 26 de 
maio de 2010 foi assinado o Termo de Cooperação 
N° 0001/2010, firmando as responsabilidades de cada 
entidade no apoio ao trabalho desenvolvido em prol das 
crianças do Projeto Segundo Tempo/PROFESP. 

O convênio vem sendo continuamente renovado, 
dando prosseguimento ao Termo de Cooperação.

As atividades são realizadas durante o calendário es-
colar e ocorrem às segundas, quartas e sextas, em dois 
turnos (manhã e tarde), no período das 08 às 16 horas.

 O CEFAN aproveita a oportunidade e convida o 
leitor a visitar o Projeto e observar o trabalho desen-
volvido em prol do futuro cidadão.
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Programa Forças no Esporte
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Seguindo o propósito de atuar nas áreas de ativi-
dade física e desportos, o Centro de Educação Física 
Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), por intermédio 
do Programa Forças no Esporte e em parceria com a 
Construtora Norberto Odebrecht S.A., vem desenvol-
vendo um grande trabalho em modalidades olímpicas 
consideradas mais carentes hoje no país: Atletismo, 
Boxe e Levantamento de Peso Olímpico. 

O Programa Forças no Esporte (ProFEsp) oportu-
niza a prática esportiva para 200 jovens com idades 
entre 10 e 18 anos oriundos de comunidades caren-
tes do entorno do CEFAN. Conforme os jovens atletas 
começam a se destacar nas modalidades praticadas, 
eles passam a ser absorvidos pelo Projeto Olímpico 
Marinha do Brasil–Odebrecht, que já conta com atle-
tas de grande potencial. Com o apoio da Marinha do 
Brasil (MB) e da Odebrecht, esses jovens se desenvol-
vem até completarem a maioridade e poderem fazer 
parte da equipe principal da MB, cujos atletas de 

alto nível representam a Força nos campeonatos mi-
litares e as seleções brasileiras, em suas respectivas 
modalidades, pelas suas confederações e pelo Comitê 
Olímpico Brasileiro (COB).

Em 2009, o 1º Tenente (RM2-T) Carlos Henrique 
Rios Rodrigues Aveiro, ainda Guarda-Marinha na 
época, identificou grande potencial nos jovens ini-
ciantes do ProFEsp e, devido a sua experiência na 
área de Levantamento de Peso Olímpico, iniciou a 
detecção dos talentos. No final do ano de 2010, com 
o início do Projeto Olímpico Marinha do Brasil–Ode-
brecht, que inclui ainda as modalidades Atletismo e 
Boxe, os atletas foram absorvidos por uma estrutura 
que não deixa nada a desejar em relação aos gran-
des centros de treinamento do País. Juntando esses 
atletas talentosos, o apoio da Odebrecht e a estrutura 
existente no CEFAN, o resultado não teria como ser 
diferente: o sucesso dessa parceria.

Programa Forças no Esporte e 
o Programa Olímpico Marinha 
do Brasil-Odebrecht: um modelo 
que deu certo

1º Tenente (RM2-T) 
Robson Luiz de Souza Alhadas

1º Tenente (RM2-T) 
Carlos Henrique Rios Rodrigues Aveiro
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1º Tenente (RM2-T) 
Nemo Ponce Carvalho Judice

No Atletismo, foram obtidos excelentes resulta-
dos, com grande destaque para a atleta Vitória Rosa, 
velocista corredora dos 100 metros rasos, Campeã 
Brasileira e Campeã dos Jogos dos Países de Lín-
gua Portuguesa que foi convocada pela Confederação 
Brasileira de Atletismo (CBAt) para participar dos 
Campeonatos Mundiais de Atletismo de Menores 
que aconteceram na cidade de Donetsk, na Ucrânia. 
Vitória não vê a hora de ser incorporada aos quadros 
da MB este ano, quando completa 18 anos, e poder 
vestir a tão sonhada farda branca. 

No Boxe, foi possível concretizar o grande propósito 
dos programas de desenvolvimento de atletas menores 
de 18 anos por meio dos projetos: oriundos do Projeto 
Olímpico Marinha do Brasil–Odebrecht, os atletas Jo-
edison Teixeira, que se sagrou campeão sul-america-
no, e Renan Costa, que foi campeão dos Jogos Abertos 
do Interior, conseguiram entrar para a equipe de Boxe 
principal da MB após se formarem Marinheiros.

No Levantamento de Peso Olímpico, observam-se 
alguns destaques, como Josué Lucas, da categoria de 
peso até 85 kg, hoje Marinheiro (RM2). Oriundo do 
ProFesp da turma de 2009, sagrou-se Campeão Brasi-
leiro Adulto e é o atual recordista brasileiro da catego-
ria. Atualmente, o atleta faz parte da Seleção Brasileira 
Principal, que se prepara para competições que ocor-
rerão até as Olimpíadas de 2016.

Outro grande exemplo do sucesso da detecção de 
talentos no ProFesp que chama a atenção é a atleta 
Aline Facciolle, que hoje está no Projeto Olímpico Ma-
rinha do Brasil–Odebrecht. Moradora da comunidade 

de Acari, que fica a 10 km do CEFAN, a jovem, que 
tem apenas 14 anos de idade e 2 anos de treinamento, 
coleciona vários resultados expressivos na modalidade 
Levantamento de Peso Olímpico em nível nacional e 
internacional, entre os quais: Vice-Campeã Pan-ame-
ricana Sub-15, Vice-Campeã Sul-americana Sub-15 e 
Vice-Campeã dos Jogos Sul-americanos da Juventude. 
A atleta faz parte da Seleção Brasileira Sub-15 e Sub-
17 e, como está em constante evolução, pode até mes-
mo disputar uma vaga para as Olimpíadas de 2016.

Com o sucesso alcançado, observa-se que parcerias 
como esta são realmente vencedoras, pois formam não 
só novos atletas que representarão o País em competi-
ções internacionais de altíssimo nível, como os Jogos 
Olímpicos e os Campeonatos Mundiais, mas também 
novos cidadãos, talvez seu objetivo mais importante.
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O Levantamento de Peso Olímpico (LPO) é um des-
porto cujo objetivo é levantar a maior quantidade de 
peso possível, do chão até sobre a cabeça, em uma bar-
ra onde são fixados os pesos. A modalidade é disputada 
em duas provas distintas: o arranco (o atleta levanta a 
barra do chão diretamente para acima da cabeça), e o 
arremesso (o atleta leva a barra do chão até a altura 
do peito e depois a arremessa para acima da cabeça). 
Assim como nos desportos de combate, os atletas são 
divididos por categorias de peso, idade e gênero.

Devido à constante evolução da modalidade LPO, 
tanto em nível nacional quanto em nível internacio-
nal, em 2009 iniciou-se a detecção de talentos com 
os participantes do Programa Forças no Esporte (Pro-
FEsp). Apesar da modalidade não fazer parte das com-
petições do Conselho Internacional de Esporte Militar 
(CISM), a Marinha do Brasil (MB) vem contribuindo 
por meio da captação de atletas com resultados reco-

nhecidos no âmbito nacional e internacional, incluin-
do-os no quadro de praças temporárias com o intuito 
de apoiar a equipe brasileira que disputará as Olimpí-
adas de 2016 e os demais campeonatos que virão, de 
acordo com o que preconiza o Programa Olímpico da 
Marinha (PROLIM).

A 3o Sargento (RM2-EP) Monique Maria Lima de 
Araújo, da categoria 75 kg, é um excelente exemplo 
de que o apoio dado pela MB pode ajudar na evolução 
do atleta. Após seu ingresso em 2012, a SG Monique 
passou da 55º posição do ranking mundial para a 22º 
em 2013. Ela realiza seus treinamentos no Centro de 
Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN). 
É recordista brasileira juvenil, campeã brasileira em 
2013 e décima primeira colocada no mundial de 2013. 
Está em constante evolução e apresenta chances reais 
de competir em alto nível nas Olimpíadas de 2016. 

Levantamento de Peso

1º Tenente (RM2-T) 
Carlos Henrique Rios Rodrigues Aveiro



Esporte é vida. Viva o esporte! 21

Outro exemplo é a também 3o Sargento (RM2-EP) Ale-
xsandra Aguiar Gonçalves, da categoria 58 kg, que reali-
za seus treinamentos no CEFAN desde 2010. Tricampeã 
Brasileira, com títulos nacionais em 2011, 2012 e 2013, é 
atualmente recordista brasileira em sua categoria e bron-
ze no Campeonato Sul-americano em 2012. A atleta faz 
parte da seleção principal brasileira, que já se encontra 
em preparação para os Jogos Olímpicos Rio 2016.

No quadro de atletas militares, a MB conta ainda 
com a 3o Sargento (RM2-EP) Jaqueline Antonio Ferreira, 
da categoria 75 kg, que representou o Brasil nas Olimpí-
adas de Londres em 2012, ficando na oitava colocação, 
melhor posição na história de um brasileiro na moda-
lidade. Ela ingressou na MB em 2012 e, depois disso, 
sagrou-se Vice-Campeã Sul-americana e Pan-americana 
em 2013 e hoje é a atual recordista em sua categoria.

Esses exemplos citados não seriam possíveis sem o 
apoio oferecido pela MB por meio das excelentes con-
dições de treinamento encontradas no CEFAN, fator 
primordial para se alcançar o alto rendimento: local 
apropriado para treinamento, alimentação, Centro de 
Reabilitação Físico-funcional, Laboratório de Avalia-
ção e hospedagem adequada para os atletas.

Hoje, o CEFAN é considerado uma referência no 
LPO do país, não só pelos atletas que tem revelado, 
mas também pelo número de atletas de alto nível que 
treinam diariamente nas dependências do Centro. Isso 
mostra o quanto a MB está contribuindo para o su-
cesso dessa modalidade, tornando mais fortes as sele-
ções brasileiras de LPO para os próximos campeonatos 
mundiais e jogos olímpicos.
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A Ultramaratona é uma prova caracterizada por 
um percurso superior a 42.195 metros em períodos 
de duração variáveis, na qual o objetivo dos atletas é 
percorrer a maior distância possível. Especificamen-
te, a VI Ultramaratona do Corpo de Fuzileiro Navais 
foi disputada no Centro de Educação Física Almiran-
te Adalberto Nunes (CEFAN) em um período de 24 h. 
A prova foi dividida nas categorias individual e em 
equipes de revezamento, compostas por quatro atletas. 
Nesse contexto, foram alcançadas distâncias médias de 
140 km na categoria individual e 230 km por equipes.

Os treinamentos dos atletas para esse tipo de pro-
va são de longa duração e grande intensidade, o que 
causa muito desgaste físico e a ocorrência de lesões. A 
fadiga muscular e a desidratação durante a prova con-
tribuem para a ocorrência de lesões, exacerbam lesões 
pré-existentes e reduzem o desempenho do atleta, so-
brecarregando os sistemas ósseo, articular, muscular, 
cardíaco, renal, entre outros.

Em 2013, a Ultramaratona ocorreu nos dias 5 e 6 
de outubro. A equipe de Fisioterapia do CEFAN atuou 
durante as 24 horas de prova e foi composta por 22 
fisioterapeutas, 51 acadêmicos de Fisioterapia e dois 
técnicos de Massoterapia. Os profissionais se reveza-
ram em períodos de 6 horas de atendimento.

A estrutura fisioterapêutica foi montada em duas 
barracas do tipo hospital de campanha com 16 macas 
de massagem, além de três barracas contendo três pis-
cinas de crioimersão.

No total, foram realizados 571 atendimentos de fi-
sioterapia durante as 24 horas de prova, o que signi-
fica um aumento de 70% em relação à prova realizada 
em 2012. Diversos atletas retornaram de duas a cinco 
vezes às barracas de Fisioterapia, pois observaram que 
as condutas realizadas promoveram significativa me-
lhora dos sintomas de dor.

Em cada atendimento efetuado, procedeu-se à ava-
liação Fisioterapêutica e ao registro de dados como a 
percepção de cansaço (pela Escala de Borg), a Escala Vi-
sual Analógica de Dor (EVA), a análise do motivo da pa-
rada e o grau de melhora após o atendimento realizado.

As causas mais frequentes de procura pelo atendi-
mento foram: dores musculares em membros inferio-
res e na coluna lombar, seguidos de dores nas articu-
lações do joelho, do tornozelo e do quadril, contraturas 
musculares, espasmos e cãibras musculares. O proce-
dimento mais realizado foi a massoterapia, seguida 
pela crioimersão, além de alongamento e mobilização 
articular e miofascial.

O papel da fisioterapia na 
VI Ultramaratona 24 horas 
do Corpo de Fuzileiro Navais1º
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Durante a prova, verificou-se que os maiores ín-
dices de atendimentos ocorreram no horário da tarde 
e no início da noite; porém, durante todo o período, 
todas as macas de massagem estavam ocupadas com 
pacientes. Muitos dos atletas atendidos apresentaram 
algum sintoma que indicou a necessidade de trata-
mento, mas outros realizaram “paradas estratégicas” 
na Fisioterapia, com o intuito de prevenir lesões e 
quedas no desempenho.

A massoterapia tem por finali-
dade facilitar o retorno de um atleta 
para a prova, ou auxiliar na recupera-
ção física durante um período de re-
pouso. É uma técnica que tem como 
efeitos a redução da dor, o aumento 
da vascularização local e a redução 
da tensão muscular. A técnica de 
massagem utilizada depende do ob-
jetivo e das necessidades do atleta, 
bem como do tempo da parada rea-
lizada. Dessa forma, após a avaliação 
pelo fisioterapeuta, podem ser empregadas diferentes 
velocidades, intensidades e tempos de aplicação, po-
dendo ser relaxante ou estimulante.

A crioimersão é importante nesse tipo de prova, 
pois promove alívio da dor e tem efeitos circulatórios, 
como redução do fluxo sanguíneo, limitação do edema 

e melhor drenagem linfática. São gerados efeitos de 
redução no processo inflamatório, além de efeitos de 
redução do metabolismo corporal e do gasto energético 
após o exercício. O somatório desses benefícios auxi-
lia na recuperação física, abrevia o processo de fadiga 
muscular e aumenta o desempenho na prova.

Ao final de cada atendimento, foi realizada uma 
nova avaliação. Houve melhora da dor em mais de 

80% dos casos.

Diante dos dados apresentados, 
conclui-se que a fisioterapia é es-
sencial para uma prova de Ultra-
maratona 24 horas, pois diminui a 
incidência de lesões e auxilia a per-
formance dos atletas. É importante 
a presença desse profissional em 
todo o período de prova e após o seu 
término, pois torna possível a reali-
zação de procedimentos preventivos 
de forma imediata.

O CEFAN tem em seu Serviço de Reabilitação Físi-
co-Funcional, operado por fisioterapeutas especializa-
dos em diversas áreas (traumato-ortopedia, desportiva, 
neurologia, urologia e ginecologia, Pilates, RPG, oste-
opatia, hidroterapia e quiropraxia), importante instru-
mento para o apoio não só dos atletas, mas também de 
toda a família naval. 
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Em junho de 2013, foi criado o Laborató-
rio de Pesquisa em Ciências do Exercício do 
CEFAN (LABOCE), que tem por atribuições o 
planejamento e a execução de estudos e pes-
quisas científicas sobre condicionamento físi-
co, práticas desportivas, reabilitação e todas as 
áreas relativas às ciências do exercício visando 
ao desenvolvimento de métodos e programas 
capazes de satisfazer às necessidades do pes-
soal da Marinha do Brasil (MB) e ao cumpri-
mento dos objetivos propostos pelo Programa 
Olímpico da Marinha (PROLIM), de acordo com 
a orientação do Comando-Geral do Corpo de Fu-
zileiro Navais (CGCFN).

O Laboratório fica localizado dentro do Ser-
viço de Reabilitação Físico-Funcional do Centro 
de Educação Física Almirante Adalberto Nunes 
(CEFAN) e conta com vários equipamentos de 
ponta no que diz respeito à avaliação das valên-
cias físicas, entre os quais podemos destacar um 
equipamento para avaliação de força muscular, 
uma esteira de última geração e um analisador 
de gases (que permitem quantificar o consumo de 
oxigênio durante atividades de marcha e corrida), 
além de vários outros equipamentos necessários 
e comuns encontrados em laboratórios de Biome-
cânica e Fisiologia, como eletromiógrafo, eletro-
goniômetro e células de carga.

Atualmente, o LABOCE tem várias linhas 
de pesquisa, sendo a principal o Programa de 
Prevenção de Lesões Musculoesqueléticas em 
militares da ativa da MB. Ele visa avaliar e 

Teste do Degrau com o joelho direito cruzando a linha média.

Teste de Agachamento Unilateral com o joelho direito 
cruzando a linha média.
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quantificar o número de militares, seus corpos, qua-
dros e especialidades para tentar identificar os tipos 
e a localização das lesões mais comuns encontradas 
nos militares da ativa, o que possibilita planejar in-
tervenções a fim de minimizar esse problema que 
onera bastante o orçamento da MB.

Uma outra importante função do LABOCE é avaliar 
os atletas militares de alto rendimento da MB com a fi-
nalidade de prover subsídios aos técnicos e treinadores 
no tocante às disfunções do movimento que possam 
favorecer o aparecimento de lesões ou queda no de-
sempenho. Para isso, o laboratório vem utilizando um 
método de avaliação funcional chamado de Dynamic 
Movement Assessment (DMATM) que é uma metodolo-

gia de avaliação funcional do movimento desenvolvida 
para quantificar objetivamente os movimentos pato-
lógicos associados com o aumento do risco de lesão 
e diminuição do desempenho esportivo e/ou militar. 
Trata-se de uma avaliação com testes progressivos que 
usa tecnologia de edição de vídeo para filmar e quan-
tificar os seis movimentos essenciais.

Os técnicos e treinadores sabem que uma simples 
mudança no gestual esportivo pode resultar em uma 
tremenda alteração no desempenho atlético. Aumentar 
a eficiência do movimento resulta em grande geração 
de força/potência e aumento na atenuação da força de 
reação do solo; ou seja, o objetivo é melhorar o desem-
penho e diminuir a chance de lesão.  

Equipamentos para realização da Ergoespirometria 
(da esquerda para a direita: remo ergômetro e esteira para 

teste de ergoespirometria).

Eletromiógrafo, dinamômetro de 
tração/compressão e eletrogoniômetro.

Plataforma de força (para avaliação do salto e do equilíbrio), 
eletromiógrafo e eletrogoniômetro.

Dinamômetro isocinético.
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O Laboratório de Pesquisa em 
Ciências do Exercício do CEFAN 
apoia a Escola Naval na prevenção 
de lesões nos novos aspirantes

Dando início a sua nova linha de pesquisa de pre-
venção de lesões não traumáticas em militares da Ma-
rinha do Brasil (MB), no período de 13 a 17 de janeiro 
de 2014, os pesquisadores do Laboratório de Pesqui-
sa em Ciências do Exercício (LABOCE) do Centro de 
Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN) 
foram até a Escola Naval (EN) para avaliar os novos as-
pirantes, oriundos do Colégio Naval (CN) e do Concurso 
Público de Admissão à Escola Naval (CPAEN), a fim de 
detectar os adaptandos que tivessem risco de desenvol-
ver alguma lesão musculoesquelética não traumática. 

A intervenção consistiu de dois protocolos de tes-
tes: um para análise do tipo de pisada, ou seja, o Teste 
da Pisada (realizado em uma esteira), e outro para 
identificar padrões de movimentos associados a um 
maior risco de desenvolver lesões musculoesqueléticas 
não traumáticas, chamado de Avaliação Dinâmica 
do Movimento, ou, em inglês, Dynamic Movement 
Assessment™ (DMA).

Teste da pisada

O teste da pisada tem como objetivo identificar, 
por meio da análise dinâmica da marcha e da corrida 
na esteira, o padrão de pisada do avaliado. Essa ava-
liação permite orientar os tipos de tênis adequados 
para cada tipo de pisada, minimizando futuros pro-
blemas osteomioarticulares.

As imagens a seguir ilustram dois tipos diferentes 
de pisadas:

Pisada Neutra 

Pisada Pronada Severa

Capitão-Tenente (S) 
Thiago Jambo Alves Lopes 

1º Ten (RM2-T) 
Bruno de Souza Terra



Esporte é vida. Viva o esporte! 27

Fig. 1: Pesquisadores do CEFAN realizando as avaliações dos aspirantes na EN.
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As imagens a seguir ilustram padrões normais (“aceitáveis”) versus patológicos de movimentos em 
alguns dos testes:

Normal (“Aceitável”) Patológico

Teste do agachamento completo (bilateral)

Teste degrau

Teste do agachamento unilateral

Avaliação Dinâmica 
do Movimento (DMA)

Esse teste consiste da análise dinâmica de sete 
exercícios: 

•	 agachamento completo bilateral; 

•	 subida no degrau; 

•	 agachamento completo unilateral; 

•	 saltos sucessivos com uma perna; 

•	 prancha frontal; 

•	 prancha lateral direita; e 

•	 prancha lateral esquerda.

A análise parte da premissa de que alguns padrões 
patológicos de movimentos predispõem à ocorrência 
de lesões traumato-ortopédicas não traumáticas.



Esporte é vida. Viva o esporte! 29

A análise desses exercícios/movimentos resulta 
em uma estimativa de risco para lesões traumato-or-
topédicas não traumáticas, que podem ser divididas 
em Grupos de Risco: 

•	 mínimo; 

•	 médio;

•	 moderado;

•	 alto – CORE, com limitações na região do 
CORE (músculos abdominais e do tronco);

•	 alto – MMII, com limitações nos membros 
inferiores; e

•	 alto, com limitações gerais.

Esses grupos podem receber intervenções específi-
cas para minimizar as respectivas disfunções musculo-
esqueléticas, minimizando, por consequência, a inci-
dência de lesões traumato-ortopédicas não traumáticas 
nesses grupos.

Resultados observados na EN
Foram analisadas 219 pisadas (12 mulheres e 207 

homens) e realizadas 220 Avaliações Dinâmicas do 
Movimento (13 mulheres e 207 homens). Desse total, 
observaram-se as seguintes prevalências por tipos de 
pisadas e grupos:

1) Tipos de Pisada – HOMENS

Tipos de Pisada Nº de aspirantes %
Pronada 152 73,4
Neutra 53 25,6

Supinada 2 1,0
Total 207 100,0

2) Tipos de Pisada – MULHERES

As 12 mulheres avaliadas apresentaram pisada 
PRONADA.

3) Grupos de Risco da Avaliação Dinâmica do 
Movimento – oriundos CPAEN

(HOMENS)
Grupos de Risco Nº de aspirantes %

Mínimo 3 8,3
Médio 8 22,2

Moderado 12 33,3
Alto – CORE 8 22,2
Alto – MMII 3 8,3

Alto 2 5,6
Total 36 100,0

(MULHERES)
Grupos de Risco Nº de aspirantes %

Mínimo 0 0,0
Médio 1 7,7

Moderado 1 7,7
Alto – CORE 4 30,8
Alto – MMII 1 7,7

Alto 6 46,2
Total 13 100,0

Cabe ressaltar que 11 das 13 mulheres avaliadas 
(84,7%) estão enquadradas nos grupos de Alto Risco 
para desenvolver lesões traumato-ortopédicas não trau-
máticas (Alto – CORE, Alto – MMII e Alto). Quanto aos 
homens, um percentual menor (36,1%) foi enquadrado 
nos grupos de Alto Risco, estando a maioria (63,8%) 
de Moderado para baixo.

4) Grupos de Risco da Avaliação Dinâmica do 
Movimento – oriundos CN

Grupos Nº de aspirantes %
Mínimo 14 8,2
Médio 61 35,7

Moderado 45 26,3
Alto – CORE 36 21,1
Alto – MMII 4 2,3

Alto 11 6,4
Total 171 100,0

Dos alunos oriundos do CN, a maioria (62%) ficou 
enquadrada nos grupos de risco Médio e Moderado.

O LABOCE, em parceria com o Departamento de 
Educação Física da EN, estabeleceu intervenções es-
pecíficas para esses grupos de risco de acordo com 
os resultados apresentados. Além disso, foi informado 
para cada aspirante o tênis adequado para sua pisada.

A expectativa é que, ao final do ano, a incidência 
de lesões traumato-ortopédicas não traumáticas nos 
novos aspirantes se reduza com essas intervenções.
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A Psicologia do Esporte consiste no estudo e ob-
servação de pessoas e seus comportamentos em ati-
vidades esportivas e em sua aplicação prática para 
promoção de saúde mental e melhoria de rendimento 
esportivo. Lida com prevenção e desenvolvimento de 
habilidades mentais e emocionais, utilizando ferra-
mentas importantes para a melhoria do rendimento e 
o crescimento holístico do atleta e da equipe, englo-
bando os relacionamentos interpessoais, comunicação 
efetiva e habilidades esportivas. 

As áreas de aplicação da Psicologia do Esporte 
são: esporte escolar, projetos sociais, atividades de 
tempo livre, reabilitação, iniciação esportiva e alto 
rendimento. Neste artigo abordaremos a aplicação da 
Psicologia no alto rendimento, exemplificando sua 
utilização na Luta Olímpica. Mas, primeiramente, de 
que Luta estamos falando?

As Lutas constituem o segundo esporte olímpico 
mais antigo (o primeiro é o Atletismo) e são dividi-
das em duas modalidades: Estilo Livre (masculino e 
feminino) e Greco-Romano (masculino). Consistem em 
combates entre dois adversários que têm como objetivo 
controlar os movimentos do rival, forçando-o a encos-
tar suas costas no chão durante dois rounds, com dura-
ção de três minutos cada, e, não havendo imobilização, 
a decisão é feita por pontos, que variam de acordo com 
golpes e punições aplicadas. O termo inglês Wrestling 
dá nome ao torneio de Luta Olímpica, tanto na modali-
dade Greco-Romana como no Estilo Livre, que traduz o 
princípio da Luta: segurar, prender e imobilizar.

A diferença entre o Estilo Livre e o Greco-Romano 
é que, no primeiro, é permitido utilizar e atacar as 
pernas, enquanto no segundo só é autorizada a utiliza-
ção do tronco, não podendo atacar ou utilizar as pernas 
para derrubar o adversário.

Nesse esporte, o atleta precisa lançar mão de todo 
o seu potencial físico (força, destreza, resistência e fle-
xibilidade) e psicológico (concentração, antecipação, 
paciência e estratégia) para conseguir vencer. 

Em vista do exposto, tendo sido conceituada a Psi-
cologia do Esporte e apresentadas algumas das princi-
pais características da Luta Olímpica, qual seria a área 
de atuação do psicólogo?

Comecemos analisando o atleta. Ele precisa colo-
car, em um curto espaço de tempo, muitas valências 
físicas e lançar mão de muitos golpes e defesas dentro 
de um rol vasto, lendo e antecipando movimentos do 
adversário; confiar e deixar fluir sua luta, sempre estar 
combativo e escolher o momento de ser proativo e o de 
ser reativo; estar atento ao seu espaço e ao seu corpo e 
alerta para mudanças na estratégia de seu adversário; 
estar sempre preparado para o pior cenário; confiar e 
entrar no tapete (local da luta) para o melhor rendi-
mento; e lidar com todas as situações possíveis.

No intuito de obter melhores resultados, é im-
portante que o psicólogo seja integrante da comissão 
técnica e consiga, dentro do calendário esportivo, re-
alizar um trabalho de médio e longo prazo e, conhe-
cendo as peculiaridades da modalidade, fazer uma 
abordagem contextualizada.

Após o psicólogo realizar uma avaliação do fun-
cionamento do atleta no âmbito pessoal, nos treinos e 
competições, diversas linhas de ação poderão ser toma-
das: trabalho no controle da ansiedade; desenvolvimen-
to de estratégias de manutenção do foco e tolerância à 
dor; e inserção, na rotina do atleta, de exercícios de vi-
sualização que aumentam a prontidão, desenvolvem a 
“leitura” da luta, potencializam a confiança, diminuem 
o efeito surpresa das adversidades e diminuem o tempo 
de reação aos golpes dos adversários.

Psicologia do esporte 
e a luta olímpica 1º
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O estabelecimento de metas é uma questão fun-
damental para o planejamento do atleta. Seu acom-
panhamento envolve reforçar comportamentos e 
reconhecer avanços. Além disso, abordar questões 
relacionais e pessoais que possam interferir no ren-
dimento esportivo, assim como ouvir e acolher ques-
tões dos atletas, em prol da diminuição de qualquer 
sofrimento psíquico, também fazem parte de um tra-
balho mais amplo e de longo prazo.

Além de uma abordagem específica, focada no 
rendimento, o psicólogo também auxiliará a prover 
condições para um ambiente harmonioso, de respeito 
e muita dedicação. Uma das chaves para isso é uma 
comunicação eficaz entre os membros da comissão 
técnica e a promoção de autonomia para que o atle-
ta domine suas competições e tenha conhecimento 
sobre seu corpo, sua respiração, seus pontos fortes 
e fracos e conheça e respeite seus adversários, sem 
subestimá-los ou superestimá-los.

O psicólogo do Esporte auxilia o atleta a dominar 
suas competições ao máximo possível, por meio de 
estratégias como: conhecer o ambiente onde serão 
realizadas as lutas; estabelecer uma rotina antes da 
competição e antes de entrar no tapete, para promo-
ver ativação e estar pronto para lidar com situações 
de tensão e distração, provocadas pela torcida ou ad-
versários (tapas, puxões de cabelo e postura passiva); 
evitar que perca o autocontrole devido a sentimentos 
de raiva ou irritação; não se preocupar com o adver-
sário, mas focar a atenção no que pode controlar, com 
uma autofala positiva e de bom ânimo, realizando 
ensaios mentais, úteis para aumentar a prontidão e 
preparar o corpo para o combate, mas que deverão 

ser abandonados ao entrar no tapete para que não se 
prenda a um roteiro ou provoque ansiedade e anteci-
pação descabida ao projetar um golpe do adversário. 
No momento da luta, o estado mental desejado é de 
percepção do espaço da competição e atenção total no 
combate, estando com a mente livre para identificar 
as oportunidades de entrada para golpes.

 O profissional de Psicologia do Esporte, dentro de 
uma comissão técnica de Luta Olímpica, é a pessoa 
que fará uma abordagem humanística desses atletas-
guerreiros. Irá compreendê-los e auxiliá-los com suas 
dúvidas, fraquezas e emoções. Mesmo os atletas mais 
combativos e resistentes sentem dores físicas e emo-
cionais; têm vicissitudes, problemas de relacionamen-
to, de comunicação; e, por vezes, questionam sua pró-
pria competência. O papel do psicólogo do Esporte é, 
acima de tudo, zelar pelo bem-estar e a saúde mental 
do atleta, acolher, apoiar, estar presente e reforçar pon-
tos fortes, indicando onde se firmar para que o atleta 
possa se fortalecer, se autoconhecer, se autorregular, 
superar e render o seu melhor de forma constante. É o 
profissional que enxerga além dos números e relembra 
ao restante da equipe que o atleta é muito mais que 
uma máquina de rendimento. 

A Psicologia do Esporte é a vertente dentro da equi-
pe que observa sem julgar, procura o como e o porquê, 
enxerga além da causa–efeito e do estímulo–resposta, dá 
importância ao processo e à forma como o atleta se sen-
te e se percebe durante o processo da busca incansável 
de subir na excelência esportiva. Enxerga e valoriza o 
humano em conjunto com um treinamento psicológico 
para promover condições em que o atleta consiga em-
pregar nas competições todo o treinamento realizado.



O esporte começa a fazer parte da vida do Ho-
mem desde tenra idade, quando informalmente as 
crianças começam com suas brincadeiras de apos-
tar corrida. Com o tempo, vêm outras brincadeiras 
e jogos que, mesmo sem a supervisão de adultos, 
sempre são revestidos de emoção e espírito de com-
petição. À medida que a idade avança, já socia-
lizadas, as crianças se transformam em jovens e 
passam a participar de outros jogos e competições, 
balizados em regras e regulamentos. Normalmente 
incentivados pelos pais, esses jovens buscarão no-
vos modelos e exemplos, muitas vezes personifica-
dos em atletas, de forma que possam vir a ser reco-
nhecidos pelo seu grupo como alguém de destaque. 
Assim, num processo de contínuo desenvolvimen-
to, alguns dos atletas-mirins se transformarão em 
atletas de alto rendimento quando na idade adulta. 
Essa “seleção natural”, que passa pela necessida-
de da pessoa estudar, trabalhar etc., faz com que 
muitos, que poderiam vir a ser excelentes atletas e 
exemplos para as novas gerações, tenham que in-
terromper sua trajetória no esporte. 

As Forças Armadas oferecem uma ótima opor-
tunidade para os jovens de talento no esporte, pois 
incentivam as atividades esportivas desde as esco-
las de formação pelos conhecidos benefícios que o 
esporte oferece para a saúde, a qualidade de vida e 
o desenvolvimento de atributos morais. As compe-
tições são muito incentivadas tendo em vista que 
desenvolvem o espírito de equipe, de luta e de 
superação, a obediência a regras e uma infinidade 
de outras vantagens.

Comandante da Divisão Anfíbia e convidados 
no estande de fuzil.

Comandante da DivAnf e Presidente do 
Clube Naval entregando premiação.

Presidente do Clube Naval oferecendo placa de 
agradecimento ao então Comandante da Divisão Anfíbia.
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O tripé do sucesso: 
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Porém, tudo tem um custo e, mesmo para as For-
ças Armadas, não sai barato oferecer algo tão bené-
fico quanto o esporte e as competições esportivas ao 
seu pessoal. Essas, muitas das vezes, se vêem limi-
tadas em seus projetos e programas na área esportiva 
em face de restrições orçamentárias. Por outro lado, 
há grande quantidade de empresas que desejam alcan-
çar o público das Forças Armadas, tanto institucional 
como individualmente. É sabida a grande visibilidade 
positiva que o esporte oferece, e para o público militar 
não seria diferente. Inclusive, há produtos muito espe-
cíficos cujos principais clientes são as Forças Armadas, 
instituições de segurança e o pessoal que nelas trabalha. 

Dessa forma, há uma sinergia importante na me-
dida em que se consiga aproximar esses sujeitos ou 
fatores: Força Armada, Empresa e Esporte. Havendo 
o interesse de cada uma das partes, o esporte aca-
ba sendo um meio pelo qual os interesses passam 
a convergir. É mais que desejável envidar esforços 
que possibilitem aos patrocinadores interagirem li-
vremente com o seu público, de forma a lhes anga-
riar a confiança e o desejo de participarem de outros 
eventos semelhantes no futuro.

Um exemplo de sucesso 

Em setembro de 2012, foi realizado com total êxito 
o II Torneio de Tiro INDEPENDÊNCIA, evento do Clube 
Naval e da Força de Fuzileiros da Esquadra (FFE) total-
mente bancado por patrocinadores. Foi o maior evento 
do gênero no país, alcançando mais de 4.000 partici-
pações nas provas de tiro.

O evento ofereceu várias atividades: Simpósio de 
Tiro para Decisores, com mais de 70 participações 
de autoridades de todo o Brasil; competições de Tiro; 
Exposição de Materiais Militares e de Segurança; e o 
Encontro Técnico de Atiradores e Instrutores, quan-
do foram discutidos os mais importantes temas sobre 
equipamentos e técnicas de treinamento de Tiro, com 
uma parte teórica realizada no Clube Naval e uma par-
te prática, com experiência de Tiro, realizada na Base 
de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador (BFNIG). 

Houve 23 diferentes provas de Tiro de armas de 
curtas e de longas distâncias, algumas delas demons-
trativas, outras de Tiro Esportivo, Prático, Militar, 
Olímpico e em Simulador, todas nos estandes da 

Atirador experimentando o novo 
fuzil IA2 da IMBEL.

Atirador competindo na prova de Espingarda 
Militar com arma CBC.

Entrada da Linha de Tiro da BFNIG. Estande da Taurus.
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BFNIG. Aproximadamente 700 pessoas estavam en-
volvidas na organização e se esmeraram para bem 
executar suas tarefas com harmonia e seriedade. Nos 
dias de competições, foram recolhidos cerca de 120 
kg de alimentos e 30 peças de vestuário, que foram 
oferecidos a um orfanato no Rio de Janeiro.

A Exposição de Materiais Militares, que transcorreu 
em paralelo às provas de Tiro, foi onde se apresentaram 
as Organizações Militares da FFE, a maioria dos patroci-
nadores e algumas empresas convidadas: IMBEL, POU-
PEX, CBC, Taurus, TufOil do Brasil, CIATA, ARMTEC, 
FUJITEC, RWK, Cutelaria Ricardo Vilar e Powerpack. 
Foram apresentadas interessantes novidades tecno-
lógicas em equipamentos, como: o novo fuzil IA2 e 
outras inovações da IMBEL; o novo alvo eletrônico de 
aço da INSTOR; a nova faca Moreia para os Fuzileiros 
Navais; o carro-robô com braço mecânico para desar-
mar bombas e minas da ARMTEC; e o Simulador da 
Fujitec. Foi realizado, pela primeira vez no Brasil, o 
teste do carro-robô armado de fuzil M16 com total su-
cesso, pois acertou todos os tiros a uma distância de 
aproximadamente 40 metros.

A participação dos patrocinadores foi essencial ao 
certame, pois ofereceram recursos financeiros e diver-
sos equipamentos: a IMBEL, a Taurus e a CBC empres-
taram várias armas e doaram munições, facilitando a 
participação dos competidores e visitantes; a TufOil do 
Brasil forneceu tubos do óleo lubrificante para armas 
Gun-Coat e apresentou o anticorrosivo HinderRust, 
considerados os melhores do mundo pelo Guinness 
Book; a CIATA ofereceu diversos cursos de Tiro aos 
competidores; a IMBEL e a POUPEX disponibilizaram 
recursos que viabilizaram a realização do evento. 

A premiação, também oferecida pelos patrocina-
dores, serviu para incentivar e aumentar a disputa, 
tendo sido distribuídos uma passagem aérea para vi-
sitar a Feira IWA na Alemanha em 2013, prêmios em 
dinheiro e armamentos. O Clube de Tiro Aventura 
ofereceu, ainda, uma carabina de ar e cursos de ini-
ciação ao Tiro Olímpico, tanto para os patrocinadores 
quanto para os novos talentos descobertos no evento. 

O Torneio proporcionou uma grande confraterni-
zação e emoção! Entre as provas disputadas, as de 
maior interesse foram as modalidades olímpicas de 
Pistola e Carabina de Ar Comprimido, Fuzil Sniper, 
Espingarda Militar, Pistola de Serviço e Fuzil de Ser-
viço. A prova de Biatlo Militar, uma combinação de 
corrida e tiro que foi lançada no evento, foi também 
um grande sucesso, com premiação em dinheiro. 

A Divisão Anfíbia apresentou alto profissionalis-
mo e empenho na organização, atributos evidencia-
dos por todos que trabalharam em prol do evento, 
do Oficial mais antigo à Praça mais moderna. Sua 
educação e a forma gentil e amistosa de tratar os vi-
sitantes chamaram a atenção, conforme demonstrado 
no transcorrer do Torneio, o que foi confirmado pelas 
inúmeras manifestações e elogios posteriores, haven-
do elevado sobremaneira o já alto conceito do Corpo 
de Fuzileiro Navais e da Marinha do Brasil. 

O Torneio foi considerado um evento completo, 
pelas suas várias vertentes: de cunho esportivo, téc-
nico-profissional, social, ambiental (com o plantio de 
mais de 50 mudas de árvores da Mata Atlântica), be-
neficente e até cultural, com a participação do Coral 
do Clube Naval. 

Demonstração de tiro sniper com 
Fuzil AGLG da IMBEL.

Apresentação do Coral do Clube Naval.
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* O CMG (RM1) Lessa Gomes foi atirador nos Jogos Olímpicos de 
Moscou-80 e Pré-Olímpicos de Los Angeles-84. Recordista brasi-
leiro, tem cursos de treinador de tiro em Fort Benning e Berlim. É 

professor de Tiro do Corpo de Fuzileiro Navais, Gerente do Projeto 
Tiro do PROLIM e Técnico da Equipe de Tiro da Marinha. 

Estande da IMBEL com alguns de seus armamentos.

Acesse o site: 
www.clubenaval.org.br/II_Torneio_de_Tiro_In-
dependencia (para mais informações sobre o II 
Torneio de Tiro INDEPENDÊNCIA).

Dessa forma, ficou clara a experiência de sucesso 
do tripé Força Armada, Empresa e Esporte: os patroci-
nadores não só ofereceram os recursos necessários ao 
evento, mas, sobretudo, dele puderam participar dire-
tamente ao fazerem demonstrações e apresentações, 
num importante corpo a corpo com o seu principal pú-
blico. É esse o tipo de sinergia que acreditamos poder 
servir de modelo para outros eventos futuros. 
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História

Em agosto de 1953, durante a Assembleia Geral do Conselho Internacional do Desporto 
Militar (CISM) em Estocolmo, o Capitão Guiseppe Vocaturo, da Marinha Italiana, subme-
teu para avaliação o regulamento de uma competição composta de Triatlo Naval (prova de 
Habilidade Naval, Natação e Pista de Obstáculos), Remo e Vela objetivando a preparação 
utilitária do combatente naval. Anteriormente, também haviam sido propostos os Pentatlos 
Militar e Aeronáutico.

Em setembro de 1953, uma competição-teste foi realizada em Veneza com integrantes da 
Marinha Italiana, tendo sido observada por delegados de oito nações. Após uma reunião, foi 
traçado o perfil das provas que se chamariam CISM SEA WEEK (Semana do Mar do CISM), 
que envolveria competições de Pentatlo Naval, uma prova olímpica de Remo e uma prova 
olímpica de Vela. Posteriormente, o Remo e a Vela seriam retirados da competição e, em 
2000, o nome do campeonato passaria a ser CISM Naval Pentathlon Championship (Campeo-
nato de Pentatlo Naval do CISM). Em junho de 1954, a primeira CISM Sea Week foi realizada 
pela Marinha Italiana na cidade de Livorno. 

No Brasil, o Pentatlo Naval dá seus primeiros passos com a ida do então Capitão-de-Corveta 
Heitor Alves Barreira Júnior (hoje Contra-Almirante da Reserva) à competição em Karlskrona, 
na Suécia, em 1963, que trouxe todas as informações para a implementação do esporte na 
Marinha do Brasil (MB). 

O Brasil estreou no Pentatlo Naval em 1965 na Noruega. Desde então, subiu 16 vezes ao 
pódio masculino e três no feminino. Os brasileiros foram campeões por equipes em 1967 (Gré-
cia), 1972 (Suécia) e 1986 (Brasil) no masculino. Individualmente, foram campeões: CB Belar-
mino (1967 – Grécia), CB Oslo (1972 – Suécia) e CB Cardoso (1986 – Brasil e 1989 – Argentina).

Provas

A competição consta das seguintes provas:

•	 pista de 305 metros com 10 obstáculos (as mulheres não fazem o 10º) simulando situa-
ções encontradas a bordo de um navio; 

•	 Natação de Salvamento, na qual é simulado o regate de um náufrago; 
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•	 Natação Utilitária, com o uso de pés de pato, 
na qual o atleta realiza trabalhos submersos; 

•	 Habilidades Navais, na qual o atleta executa 
diversas manobras marinheiras em um setor 
terrestre e um náutico, realizando o desloca-
mento em um bote a remos; e

•	 Cross Anfíbio, na qual o competidor percorre 
2500 metros com roupa de combate por esta-
ções para atirar com fuzil, deslocar bote inflá-
vel com remo e lançar granadas inertes.

Local

O Centro de Educação Física Almirante Adalberto 
Nunes (CEFAN) hoje é considerado por atletas e diri-
gentes como centro de excelência para a prática do 
Pentatlo Naval. Possui a melhor pista de obstáculos do 
mundo, com três raias e piso olímpico. No CEFAN, fo-
ram batidos os seguintes recordes mundiais em 2013: 
Pista de Obstáculos, Natação de Salvamento, Natação 
Utilitária e Habilidades Navais.
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Recepção do Ministro da 
Marinha Adalberto Nunes à 
Equipe Campeã de Pentatlo 
Naval na Suécia em 1972.
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A nobre arte: 
o boxe inglês e uma breve 
história do desenvolvimento 
do esporte no País e na 
Marinha do BrasilCa
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A utilização das mãos nuas para lutar remonta à época primitiva: desde o momento em que o homem sentiu 
a necessidade de se defender ou atacar, foram surgindo diversos estilos de luta entre os vários povos antigos. 
O esporte de combate foi se transformando através do tempo, até chegar à Inglaterra e evoluir para o que hoje 
conhecemos como Boxe. Na verdade, ele deveria ser chamado de Boxe Inglês, pois, além deste, existem vários 
outros estilos do esporte.

As primordiais lutas de Boxe eram feitas com as mãos nuas, sem qualquer tipo de proteção e sem limite de 
rounds, ou seja, eram verdadeiras lutas brutais. O Boxe, como esporte de luta e prática esportiva, remonta ao 
século XVIII, na Inglaterra, quando foram impostas as primeiras regras organizadas. Inicialmente, as lutas eram 
realizadas em locais clandestinos por serem consideradas ilegais; assim, não era um esporte bem visto pela 
conservadora sociedade da época.

No final do século XIX, com a finalidade de tornar o Boxe mais aceito pela sociedade, foram introduzidas 
novas regras para fazer com que ele fosse mais seguro e menos brutal. As “Regras do Marquês de Queensberry”, 
que apenas emprestou seu nobre nome e fama para designá-las e dar maior credibilidade às mudanças que se-

riam impostas, tornaram o esporte mais parecido com o 
praticado atualmente. Alguns estudiosos apontam para 
essa época o surgimento do termo “nobre arte” como re-
ferência ao Boxe, em virtude da implantação das novas 
regras que o tornariam menos violento e mais técnico, 
além de apreciado pela nobreza. 

O esporte de combate era praticado nos jogos 
olímpicos da antiguidade como Pugilato, tendo sido 
admitido novamente, já no formato como o conhece-
mos atualmente (Boxe Inglês), nos Jogos Olímpicos de 
Saint Louis em 1904.

No Brasil, até o início do século XX, o Boxe Inglês 
era pouco conhecido como esporte, sendo praticado 
limitadamente dentro das comunidades de imigran-
tes alemães e italianos em São Paulo e no Rio Grande 
do Sul. Na época, a prática dessa luta como esporte 
era discriminada devido à falta de tradição esportiva 
da população e ao fato de que as lutas eram associa-
das à marginalidade, o que desfavoreceu sua introdu-
ção no Brasil. 

As primeiras apresentações de Boxe Inglês em solo 
brasileiro ocorreram entre os marinheiros europeus que 
aportavam por aqui, reforçando ainda mais o precon-
ceito da sociedade, pois naquela época os marinheiros 
eram recrutados das classes mais humildes. O principal 
fato divulgador do esporte no Brasil foram as apresen-
tações, em 1919, do marinheiro carioca Góes Neto, que 
havia aprendido a boxear na Europa.

Entre os anos de 1919 e 1924, houve grande divul-
gação do esporte, até a morte de um famoso boxeador da 
época chamado Benedito dos Santos, conhecido por “Di-
tão”, em um confronto realizado no estado de São Paulo 
com um boxeador estrangeiro. O fato repercutiu muito 
mal na sociedade, pois os jornais lançaram campanha 
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contra a modalidade, levando o estado de São Paulo a proibir sua prática. Os empresários ficaram com receio de 
trazer boxeadores de fora, o que interferiu negativamente na divulgação e no desenvolvimento do esporte. Pode-
se dizer que o período entre 1926 até o final dos anos 40 foi a época de ouro do Boxe, pois foi quando surgiram 
bons lutadores e foram criadas as Federações de Boxe do Rio de Janeiro e de São Paulo.

A década de 1950 pode ser considerada o início do Boxe moderno no Brasil, com grandes campeonatos na-
cionais e lutas internacionais, e também com o surgimento de lutadores famosos, como Éder Jofre. Durante os 
anos 70, o Boxe enfrentou um período de dificuldades, pois grandes nomes da época abandonaram o esporte 
e, com o televisionamento das partidas de futebol, 
ele entrou em uma fase desfavorável. Somente nos 
anos 80, quando o boxeador José Adílson “Maguila” 
Rodrigues dos Santos se destacou com seu carisma 
e popularidade, o Boxe voltou novamente às telas da 
televisão, alcançando notoriedade e prestígio. Con-
tudo, as derrotas de Maguila para Evander Holyfield 
e George Foreman acabaram com o sonho da disputa 
do título mundial com o campeão da época, Myke 
Tyson, além de reduzirem o espaço e o destaque que 
a modalidade alcançara na mídia.

Em 1968, nas Olimpíadas do México, o brasilei-
ro Servílio de Oliveira ganhou a primeira medalha 
olímpica no Boxe amador. Apesar de o Boxe no país 
ter lançado vários lutadores profissionais de qua-
lidade, no amador, o jejum de medalhas foi até as 
Olimpíadas de Londres em 2012, quando o Brasil 
ganhou três medalhas: duas masculinas e uma fe-
minina. Isso pode ser explicado pela profissionali-
zação dos boxeadores, que vislumbravam uma car-
reira economicamente mais compensadora, assim 
como pela falta de investimentos públicos e priva-
dos, além da falta de treinadores de qualidade.

Com a escolha do Brasil para sediar as Olimpí-
adas de 2016, foi ampliado o foco no desenvolvi-
mento das áreas esportivas, com o investimento no 
setor esportivo em geral. Os investimentos no Boxe 
proporcionaram um maior intercâmbio com outros 
países, com consequente melhora da competitivi-
dade dos boxeadores brasileiros. 

Nesse caminho esportivo, em 2011 o Brasil se-
diou os 5º Jogos Mundiais Militares do Conselho In-
ternacional do Esporte Militar (CISM), que levaram 
as Forças Armadas a convocarem atletas civis de alto 
rendimento para suas fileiras por meio de Avisos 
de Convocação a fim de servirem como militares da 
reserva não remunerada, cuja função primordial seria representar o Brasil nos citados Jogos. A Marinha do Brasil 
(MB) foi pioneira nesse processo, lançando o primeiro edital público de convocação. Essa iniciativa rendeu frutos 
para o Brasil já no Mundial Militar de Boxe de 2010, quando obtivemos cinco medalhas e o vice-campeonato por 
equipes, e nos 5º JMM de 2011, quando ganhamos seis medalhas, sendo quatro de ouro e duas de bronze, e o 
título de campeão por equipes do mundial.
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Com a decisão do Comandante da Marinha de 
criar o Programa Olímpico da Marinha – PROLIM, o 
projeto de alto rendimento de atletas teve continuida-
de e tornou perene o investimento. Para o Boxe bra-
sileiro, o impacto do engajamento da MB em manter 
os atletas militares e o investimento na modalidade 
com certeza está sendo positivo e muito proveitoso. 

Por meio desse projeto, vários atletas de alto rendi-
mento que estavam na ociosidade e sem perspectivas 
de continuar treinando, pois não tinham patrocínio 
e incentivo, retornaram para o cenário esportivo em 
condições de disputar competições internacionais de 

alto nível graças ao treinamento diferenciado propor-
cionado pelo Centro de Educação Física Almirante 
Adalberto Nunes (CEFAN).

A manutenção do treinamento da equipe no CE-
FAN, que possui excelentes instalações esportivas, 
foi primordial para o incremento das preparações 
técnicas, físicas e psicológicas dos atletas por meio 

da utilização de modernas técnicas de treinamento 
desportivo. Atualmente, os atletas da MB estão se 
preparando para os 6º Jogos Mundiais Militares do 
CISM com o objetivo de manter o título de campeões. 
Que venham os Jogos! 

Nosso lema: 
Boxe! Marinha!
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A Modalidade

A Federação Internacional de Lutas Associadas 
(FILA) reconhece e integra todas as formas de luta tra-
dicional praticadas no mundo a fim de promover seus 
valores culturais e sociais e a proteção do patrimônio 
no qual todos os estilos de luta moderna se baseiam. 

A Luta Olímpica estava incluída no programa da 
primeira edição das Olimpíadas da Era Moderna, em 
1896, e apenas no ano de 1900 o esporte não foi dis-
putado. Também conhecida como Wrestling (luta, em 
inglês), é considerada um esporte de combate, com 
golpes de grande plasticidade e uso de muita força e 
técnicas velozes. Os atletas são extremamente bem 
preparados fisicamente para aguentarem o ritmo in-
tenso de combate.

Estilos das Lutas Associadas
Olímpico

Em jogos olímpicos, a modalidade é dividida em 
dois estilos: greco-romano, somente disputado pelo 
segmento masculino; e livre, masculino e feminino. 
Atualmente, são disputadas 18 categorias, sendo seis 
no estilo greco-romano (59 kg, 66 kg, 75 kg, 85 kg, 98 
kg e 130 kg), seis no estilo livre masculino (57 kg, 65 
kg, 74 kg, 86 kg, 97 kg e 125 kg) e seis no estilo livre 
feminino (48 kg, 53 kg, 58 kg, 63 kg, 69 kg e 75 kg). Os 
dois estilos são disputados em Olimpíadas desde 1920.

A Luta Olímpica: que está entre os esportes que 
mais distribuem medalhas em jogos olímpicos, sen-
do 18 de ouro, 18 de prata e 36 de bronze, somente 
superada pelo Atletismo e pela Natação – motivou o 

interesse do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e da 
Confederação Brasileira de Lutas Associadas (CBLA) 
em promover o desenvolvimento da modalidade, que 
só teve como representante nos Jogos Olímpicos de 
Londres, em 2012, a 3º SG-RM2-EP Joice Souza da Sil-
va, atualmente a 8ª colocada na categoria 58 kg no 
ranking da Federação Internacional de Lutas Associa-
das (FILA), com grandes possibilidades de representar 
o País novamente em 2016, no Rio de Janeiro.

Não Olímpicos

Existe um grande número de variações da luta tra-
dicional que são praticadas por homens e mulheres 
ao redor do mundo, e muitas tribos indígenas ainda 
as seguem. Como estilos não olímpicos, reconhecidos 
pela FILA e pelas 176 federações nacionais afiliadas, 
os mais populares são o Grappling, a Luta de Praia 
(Beach Wrestling) e o Pancration (Pankration). No Bra-
sil, o estilo Huka-huka é praticado pelos indígenas da 
região do Xingu, na Amazônia.

A Luta Olímpica na 
Marinha do Brasil

O Programa Olímpico da Marinha (PROLIM) apoia 
o desenvolvimento de modalidades consideradas im-
portantes para a Força e para o desporto nacional com 
o objetivo de participar do processo de transformação 
do Brasil em uma potência olímpica. Em consequ-
ência, o Projeto da Luta Olímpica na Marinha visa 
ao aumento do número de participantes, através da 
descoberta de novos talentos, e ao desenvolvimento 
técnico de seus atletas.

A participação da 
Marinha na modalidade 
luta olímpica Ca
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A Marinha (MB) iniciou a formação de um núcleo 
de Luta Olímpica com a incorporação, em abril de 
2013, de oito militares da Reserva de 2ª Classe (RM2), 
sendo quatro homens e quatro mulheres, todos primei-
ros classificados em suas categorias no ranking nacio-
nal no ano de 2012 e integrantes da Equipe Nacional.

A celebração do Convênio de Cooperação Técnica 
entre a MB e a CBLA, juntamente com a criação do Cen-
tro Internacional de Treinamento FILA das Américas, 
possibilitaram que a modalidade utilizasse a estrutura 
do Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nu-
nes (CEFAN) para a preparação desses atletas. Intercâm-
bios proporcionaram aos atletas de alto rendimento da 
MB a oportunidade de realizarem treinos com os demais 
integrantes da Equipe Nacional e com atletas estrangei-
ros convidados, e também de serem orientados por trei-
nadores de alto nível contratados pela confederação com 
o intuito de promover o aprimoramento físico e técnico.

O projeto da modalidade, em elaboração, prevê que, 
se houver disponibilidade de vagas para atletas de alto 
rendimento, poderão ser incorporados até 36 militares 
até 2017, considerando-se dois por categoria, visando à 
participação mais efetiva nos Jogos Olímpicos de 2020. 

Os militares RM2 são avaliados anualmente, para 
permanência ou dispensa da equipe, pelos resultados 
em testes e competições e pelos aspectos inerentes 
à carreira militar; participam, ainda, de estágio de 
reciclagem técnico-administrativo com o intuito de 
ampliar os conhecimentos já adquiridos sobre a MB. 
Essa avaliação funciona, também, como fator motiva-
cional para aumentar o empenho nos treinamentos e 
a consequente busca de melhores resultados.

Como efeito desse empenho, em 2013, primeiro ano 
de trabalho árduo, alguns atletas da MB, como integran-
tes da Equipe Nacional, conseguiram resultados signi-
ficativos enfrentando fortes adversários em tradicionais 
competições internacionais.

Principais resultados dos 
militares atletas em 2013
Torneio Olympia (Grécia) em julho

(12 países participantes)

Medalha de Ouro:

•	 3ºSG-RM2-EP Joice Souza da Silva (55 
kg – Luta Feminina), medalha inédita na 
história da Luta Olímpica do Brasil em 
solo europeu

Medalhas de Bronze:

•	 3ºSG-RM2-EP Davi José Albino (96 kg – 
Estilo Greco-Romano)

•	 3ºSG-RM2-EP Diego Ribeiro Romanelli 
(60 kg – Estilo Greco-Romano) 

•	 3ºSG-RM2-EP Aline da Silva Ferreira (72 
kg – Luta Feminina)

Campeonato Sul-americano, Santiago (Chile) 

em julho (8 países participantes)

Medalhas de Prata:

•	 3ºSG-RM2-EP Adrian Antoine Abou Jaou-
de (84 kg – Estilo Livre)

•	 3ºSG-RM2-EP Dailane Gomes Reis (63 kg 
– Luta Feminina)

Medalha de Bronze:

•	 3ºSG-RM2-EP Ângelo Rafael Marques 
Moreira (66 kg – Estilo Greco-Romano)

Torneio NYAC Holiday International Wrestling 
Championship, Nova Iorque (EUA) em novembro 
(Equipe da MB)

Medalha de Bronze:

•	 3ºSG-RM2-EP Davi José Albino (96 kg – 
Estilo Greco-Romano)

Luta Olímpica
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Treinamento de Campo, 
em dezembro, na Argentina

Como complemento ao planejamento anual, en-
tre 8 e 15 de dezembro foi realizado treinamento de 
campo da Equipe da MB em Buenos Aires (Argenti-
na) com a participação de atletas da Equipe Argen-
tina. Os treinamentos aconteceram no Club Ferro-
carril e a Top Competição, entre atletas brasileiros e 
argentinos, foi realizada no Centro Nacional de Alto 
Rendimento Desportivo (CENARD).

Em 2014, estão programados os seguintes even-
tos esportivos:

Conselho Internacional do Esporte Militar 
(CISM) / Órgão de Direção do Desporto Mun-
dial Militar – como atletas militares represen-
tantes das Forças Armadas do Brasil

•	 29º Campeonato Mundial Militar de 
Luta Olímpica, de 1 a 9 de outubro – 
Fort Dix, Nova Jersey (EUA)

Federação Internacional de Lutas Associadas 
(FILA) - como atletas militares integrantes da 
Equipe Nacional

•	 Campeonato Mundial Sênior, de 6 a 14 
de setembro – Tashkent (Uzbequistão)

Equipe liderada pelo 1ºTen RM2 Alexandre 
Baraúna da Conceição.

A equipe em frente ao Club Ferrocarril. No alto, à esquer-
da, o Chefe de Equipe, 1º Ten Baraúna, e, à direita, o Prof. 

Rômulo Ramos, Técnico da CBLA.
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O Tiro é o esporte que proporcionou a primeira 
medalha de ouro do Brasil em jogos olímpicos, quan-
do o jovem Tenente do Exército Guilherme Paraense, 
nos idos dos Jogos de Antuérpia em 1920, obteve o 
primeiro lugar na prova de Revólver 50 metros usando 
uma arma emprestada da equipe dos Estados Unidos, 
que depois lhe foi doada. Desde então, o esporte pas-
sou a se difundir no Brasil, mais no meio militar que 
no civil. Com o passar do tempo, os civis passaram a 
preponderar, mas a quantidade de atiradores ainda é 
pequena tendo em vista o tamanho do país, e o maior 
potencial segue sendo a área militar. 

O Tiro é um dos esportes olímpicos mais tradicio-
nais, pois essa modalidade existe desde os primeiros 
Jogos da Era Moderna, ocorridos em Atenas em 1896. 
Nele, uma grande quantidade de medalhas é disputa-
da, ficando atrás apenas do Atletismo, da Natação e 
das Lutas. Uma das razões da sua popularidade é que 
pode ser praticado por pessoas de todas as idades, nos 
gêneros masculino e feminino. Hoje existem modali-
dades de tiro a laser, sem ruído e sem recuo, o que pos-
sibilitou que centenas de milhares de jovens e crianças 
passassem a praticar cada vez mais cedo.

Atirar é, para muitos, um esporte; para o militar é 
um dever! Essa atividade se reveste de especial impor-
tância nas Forças Armadas devido a sua missão cons-
titucional. Essas inclusive alocam, desde o período de 
formação, um determinado tempo para aulas de Tiro, 
visando qualificar seus militares para as tarefas futu-
ras, o que se prolonga na carreira com exercícios e 
adestramentos. Isso ocorre igualmente nas Forças Ar-
madas de outros países, seja qual for o regime ou tipo 
de governo, pois cabe ao Estado a prerrogativa de apli-
car a força. Descuidar da prática de Tiro, mesmo em 

tempo de paz, é considerado uma heresia. Um exem-
plo simples dessa necessidade são os grupos de serviço 
das Organizações Militares (OM), que têm a tarefa de 
cuidar da sua segurança orgânica, protegendo valiosos 
bens, conhecimentos e as pessoas que ali trabalham. 
Portanto, há um inestimável patrimônio da nação a 
ser protegido, pulverizado por suas OM. As pessoas 
de serviço estão normalmente armadas e, ainda que 
venha a ser pela força das armas, deverão cuidar desse 
patrimônio. Evidentemente, o militar de serviço deve 
buscar todas as opções possíveis para realizar essa ta-
refa antes de chegar ao extremo de disparar a arma 
que o Estado colocou em suas mãos; porém, se isso 
tiver que acontecer, deve ser feito com consciência e 
eficácia, o que somente poderá ser alcançado se tiver 
havido a adequada preparação e qualificação de cada 
uma das pessoas do grupo de serviço.

Uma forma de desenvolver e manter o pessoal 
militar adestrado em Tiro, atividade que lhes é tão 
importante profissionalmente, é por meio da prática 
esportiva competitiva. Poucos sabem, mas a grande 
maioria das pessoas pode se transformar em bons 
atiradores, desde que sejam transmitidos os conheci-
mentos de forma correta, por instrutores e professores 
qualificados, e seja possível praticar com regularida-
de. Essa continuidade nos treinamentos, sob orien-
tação técnica mais aperfeiçoada, poderá transformar 
uma pessoa em um atirador de alto rendimento e até 
mesmo em um campeão. 

Atirar é um desafio agradável, pois a sensação 
de acertar traz prazer! A pessoa sempre vai querer 
repetir o que lhe deu prazer, e o Tiro possibilita isso 
acontecer repetidas vezes, numa única sessão de trei-
namento. Porém, quem é praticante sabe que são ne-

Tiro: esporte 
para uns, dever 
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cessárias centenas ou mesmo milhares de repetições 
para se desenvolver uma memória muscular e domi-
nar os fundamentos de Tiro. Os movimentos têm que 
ser sistematizados e feitos naturalmente, possibili-
tando o completo controle da arma.

A participação em clubes civis é uma importan-
te medida que facilita muito desenvolver e manter a 
técnica; porém, é uma iniciativa de caráter individual 
que deve ser incentivada pela Força e OMs. Essa é 
considerada a forma mais barata para a instituição al-
cançar altos índices em Tiro para seu pessoal, ou seja, 
quando o próprio indivíduo busca a atividade nas suas 
horas de lazer, usando seus próprios recursos: armas, 
munições, veículo, combustível, etc. Assim, quanto 
maior o incentivo da Força à prática do Tiro, inclusive 
oferecendo as facilidades possíveis para a aquisição de 
armamentos particulares, menos ela terá que gastar.

A maioria dos países desenvolvidos aplica provas 
de tiro de carreira anualmente de forma a obrigar seu 
pessoal a manter os níveis mínimos de qualificação. O 
que se observa, nesses países, é que existem escolas 
e centros de treinamento de Tiro, onde os melhores 
atiradores, armeiros, instrutores e professores se con-
centram e onde as técnicas são aperfeiçoadas. Dessas 
escolas e centros saem muitos atiradores de alto rendi-
mento, snipers e olímpicos, que passam a ser empre-
gados como instrutores de tiro. Tradicionalmente, as 
equipes representativas de Tiro dos países são compos-
tas, em sua maioria, por militares, pois suas institui-
ções lhes oferecem apoio e suporte. 

Recentemente, a Marinha do Brasil (MB) decidiu 
criar o Programa Olímpico da Marinha (PROLIM), sob 
coordenação do Comando-Geral do Corpo de Fuzilei-
ro Navais (CGCFN), que tem a finalidade de preparar 
atletas para disputarem competições de alto nível, en-
tre elas Campeonatos Mundiais Militares e até mesmo 
Jogos Olímpicos. Entre os esportes escolhidos, o Tiro 
foi um deles e se vislumbram grandes possibilidades. 

Sendo o efetivo da MB na ordem de 60.000 militares, 
é certo que, com base em uma seleção e um preparo 
adequados, haverá uma razoável quantidade de atira-
dores com boas condições de disputarem vagas nas 
seleções nacionais. Mesmo porque, no passado, ainda 
que sob condições bastante adversas, a MB teve três 
de seus militares de carreira como atiradores olímpi-
cos, com bons resultados. Foram eles o Comandante 
Adhaury Rocha e os então Tenentes Souza Aguiar e 
Lessa Gomes nos Jogos de Melbourne-56, Moscou-80 
e Los Angeles-84. Esses dois últimos treinaram sob as 
orientações do saudoso Mestre Silvino Ferreira, que 
era técnico de Tiro da Escola Naval e o mais famoso 
professor de Tiro do Brasil. Para todos os atiradores, 
preponderou o fato de serem atletas de clubes civis.

A criação do PROLIM traz importantes oportunida-
des para o desenvolvimento do Tiro na MB, pois, con-
forme o conceito de sua aplicação desenvolvido pelo 
Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes 
(CEFAN) e aprovado pelo Comando-Geral do Corpo de 
Fuzileiro Navais (CGCFN), será possível concentrar os 
esforços e as pessoas ligadas a esse setor, além de se-
lecionar os melhores atiradores da Força. Esses terão a 
oportunidade de se desenvolverem e, oportunamente, 
poderão vir a ser aproveitados como instrutores e para 
emprego operacional. Assim, a MB não só passará a 
contar com uma quantidade de militares em condições 
de participarem em competições de alto rendimento, 
como também melhorará sobremaneira o nível de Tiro 
da Força, pois os conhecimentos serão melhor desenvol-
vidos e disseminados. Os investimentos no Projeto Tiro 
do PROLIM possibilitarão à MB um retorno em curto, 
médio e longo prazos sob os pontos de vista esportivo e 
operacional, além de outras vantagens indiretas.

Ter um melhor nível de atiradores, e em grande 
quantidade, proporciona mais respeito e credibilidade à 
Força, o que irá se potencializar quando seus militares 
passarem a integrar a equipe nacional. Aos demais mi-
litares, o fato de haverem melhorado no Tiro já se reves-
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te de especial importância, pois terão mais confiança e 
reconhecimento dos pares, chefes e subordinados. 

O Tiro faz parte do dia a dia do militar e suas téc-
nicas devem ser continuamente aperfeiçoadas e prati-
cadas, o que é uma responsabilidade de todos: da For-
ça Armada, do Grande Comando, da OM e do próprio 

profissional militar, individualmente falando. Nenhum 
desses atores pode negligenciar os treinamentos de 
Tiro, apesar de eventuais dificuldades. Numa situação 
de confronto armado, é o indivíduo que estará na linha 
de frente; portanto, a ele cabe buscar todas as oportu-
nidades possíveis para treinar e se aperfeiçoar.

* O CMG (RM1) Lessa Gomes foi atirador nos Jogos Olímpicos de 
Moscou-80 e Pré-Olímpicos de Los Angeles-84. Recordista brasi-
leiro, tem cursos de treinador de tiro em Fort Benning e Berlim. É 

professor de Tiro do Corpo de Fuzileiro Navais, Gerente do Projeto 
Tiro do PROLIM e Técnico da Equipe de Tiro da Marinha. 

Este artigo, além de pretender estimular os militares a se aperfeiçoarem no Tiro, também serve como canal de comu-
nicação do Projeto Tiro do PROLIM. Qualquer militar da MB poderá participar dos testes de avaliação para a seleção 
de atiradores de alto rendimento, cujas orientações serão divulgadas oportunamente pelo CEFAN. Caso deseje saber 
mais e até agendar antecipadamente a sua participação, isso poderá ser feito pelo e-mail tiro_peritos@yahoo.com.br.
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Programa Azimute

Com a realização dos 5o Jogos Mundiais Milita-
res (5oJMM) em 2011 e aproveitando a sequência de 
grandes eventos esportivos no Brasil, a Marinha (MB) 
alavancou o desenvolvimento da estruturação de suas 
equipes desportivas. 

Em 2008, a Marinha iniciou a seleção e o recru-
tamento de atletas de alto rendimento para diversas 
modalidades, inclusive a Orientação, assim como pro-
fissionais de Educação Física para assessorar o desen-

volvimento de programas de treinamento e projetos 
voltados ao alto rendimento. Atletas e técnicos foram 
recrutados e passaram por formação militar antes de 
serem incorporados à Marinha.

Nesse contexto e aproveitando o sucesso da Orien-
tação Militar Brasileira, que pela primeira vez con-
quistou uma medalha (bronze) com a Equipe Feminina 
nos 5o JMM, foi criado, no final de 2011, no Centro de 
Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), 
um ousado Programa de Orientação, denominado “Pro-
grama Azimute”. Seu objetivo principal foi estruturar 
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Equipe representativa da MB no Campeonato Sul-Americano 2013.
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esse desporto na MB e projetar o nome da Força no ce-
nário esportivo, com abrangência estadual, nacional e 
internacional, tanto no âmbito militar, quanto no civil. 

O Programa desenvolve vários projetos, entre os 
quais:

•	 Projeto de Filiação de uma Equipe de Orienta-
ção da MB à Federação de Orientação do Rio 
de Janeiro (FORJ) e à Confederação Brasileira 
de Orientação (CBO);

•	 Projeto de Mapeamento da Marinha;
•	 Projeto de Iniciantes (Masculino e Feminino);
•	 Projeto de Orientação em Mountain Bike;
•	 Projeto de Orientação em Parques e Áreas de 

Preservação Ambiental;
•	 Projeto de Divulgação, Propaganda e Marketing;
•	 Projeto de Patrocínios, Convênios e Intercâmbios; 
•	 Projeto de Ori-Precisão (cadeirantes); e
•	 Projeto de Orientação de Alto Rendimento.

De imediato, foi implementado o Projeto de Filia-
ção de uma Equipe de Orientação da MB à FORJ/
CBO, viabilizado por meio da Associação Desportiva 
Almirante Adalberto Nunes (ADAAN) para a disputa 

de campeonatos estaduais, nacionais e internacionais, 
projetando, dessa forma, o nome da MB no cenário 
desportivo da Orientação civil.

O Projeto de Mapeamento da Marinha, base 
para qualquer treinamento do esporte, concentra pes-
soal altamente qualificado, material de última geração, 
GPS, programas específicos, laminadoras e, atualmen-
te, tem capacidade de produzir seus próprios mapas de 
treinamentos e competições, de acordo com as regras 
da Federação Internacional de Orientação (IOF – In-
ternational Orienteering Federation). Atualmente, o 
projeto continua em amplo desenvolvimento.

“O mapa é o maior dos poemas épicos. As suas li-
nhas e cores mostram a realização de grandes so-
nhos.” (Gilbert H. Grosvenor – Editor da National 
Geographic)

Com o desenvolvimento do Projeto de Mapeamen-
to, o CEFAN passou a ser referência na MB para apoio 
na modalidade. Diversos eventos das escolas de for-
mação – Centro de Instrução Almirante Graça Aranha 
(CIAGA), Centro de Instrução Almirante Alexandrino 
(CIAA), Escola Naval (EN) e Colégio Naval (CN) – e tam-
bém de entidades civis passaram a ser apoiados pela 
Equipe de Orientação da Marinha.

Atletas da MB aguardando a partida.
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O Projeto de Orientação em Mountain Bike 
(MTBO) foi iniciado por meio da confecção pela MB 
de documentação inédita, atualizada, baseada nas 
regras da IOF 2013, ratificada pela FORJ e CBO, e, 
atualmente, constitui documento de referência na-
cional para a modalidade. A MB realizou, em 22 de 
setembro de 2013, a I Taça de Orientação em MTB 
no Rio de Janeiro, obtendo grande sucesso e recorde 
nacional de participantes.

O Projeto de Orientação em Parques e Áreas 
de Preservação Ambiental vem sendo aos poucos 
implementado e, devido a algumas limitações de uti-
lização dessas áreas pelo IBAMA, vem sendo adapta-
do para parques e áreas urbanas, com o foco volta-
do basicamente para Orientação Sprint, modalidade 
muito incentivada e difundida em campeonatos civis 
pela Federação Internacional de Orientação (IOF). Já 
foram confeccionados mapas e realizadas atividades 
de Orientação no Complexo Naval da Avenida Brasil 
(CNAB), particularmente no CEFAN, no CIAGA e na 
Casa do Marinheiro, estando em expansão para todas 
as demais unidades da MB no CNAB. Esse tipo de ati-
vidade (Sprint) fará parte do Calendário Esportivo da 
Orientação do Rio de Janeiro a partir de 2014.

Os demais projetos vêm sendo implementados de 
forma gradual. A partir de 2014, a FORJ contará com 
o suporte da MB na organização de eventos comple-
mentares ao calendário esportivo do RJ. Eventos em 
parques e áreas urbanas estarão presentes na maior 
parte do calendário anual e possibilitarão maior inte-
gração dos interessados em praticar a modalidade com 
os atletas já renomados.

Continuidade do Desenvolvimento 
da Orientação na MB

Está em fase final de aquisição, com chegada pre-
vista ainda em 2014, de um completo Sistema Eletrô-
nico de Apuração para Orientação, com bases e chips 
eletrônicos e programas da empresa alemã Sport Ident, 
que credenciará a MB como autossuficiente em todo 
o processo de execução de atividades de Orientação. 

Com o crescente desenvolvimento do esporte na 
Força, em fevereiro de 2013 a MB passou a ser a res-
ponsável pela modalidade dentro das Forças Armadas. 

Mapa confeccionado pela equipe de mapeadores da MB.
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Com isso, assumiu a responsabilidade de conduzir o 
treinamento da Equipe Brasileira Militar de Orientação 
nos Campeonatos Mundiais Militares e para os 6o Jogos 
Mundiais Militares, a serem realizados em 2015, na Co-
reia do Sul, além de organizar as seletivas e os Campe-
onatos de Orientação das Forças Armadas (CAMORFA). 

Como forma de expandir a Orientação pelos Distri-
tos Navais, vêm sendo implementados Campeonatos 

Distritais de Orientação e também, no âmbito nacio-
nal, o Campeonato de Orientação da Marinha, tendo o 
primeiro sido realizado nos dias 24 e 25 de outubro de 
2013, no Município de Mangaratiba-RJ.

A realização dos campeonatos distritais possibilitará 
a detecção e captação de novos talentos na modalidade, 
o que acarretará a elevação do nível dos atletas da MB.

Centro Integrado de Planejamento 
de Orientação da Marinha 
(CIPOM)

Com relação a instalações permanentes de alto ní-
vel para a Orientação, o CEFAN está desenvolvendo um 
projeto de investimento para a construção de um Centro 

Integrado de Planejamento de Orientação da Marinha 
(CIPOM). 

Esse Centro de Planejamento desenvolverá estu-
dos, reuniões, discussões, congressos, cursos, e ações 
de alto nível na modalidade com a realização de in-
tercâmbios e clínicas; desencadeará ações em prol do 
desenvolvimento da Orientação dentro das Forças Ar-
madas; e será referência nacional, com repercussão 
tanto no meio militar quanto no meio civil. 

Terá ainda, como suporte, sala de produção de ma-
pas, secretaria, periódicos e legislação relativa ao es-
porte dentro das regras estabelecidas pela Federação 
Internacional de Orientação (IOF) e pelo CISM, salas de 
reuniões e paiol com material específico de Orientação. 

Dessa forma, o CIPOM projetará o nome da MB no 
cenário nacional e internacional da Orientação, além 
de promover, em todas as atividades, ações de integra-
ção social, consciência ambiental e prática salutar de 
esporte e lazer.

"Os orientistas são homens e mulheres da solidão. No momento da partida, ultrapassaram já a 
barreira da civilização. Seguem pelo instinto e pela inteligência um caminho imaginário e têm 
por únicos companheiros os seus violentos batimentos do coração, a sua feroz vontade de correr 
e o tique-taque de relógios invisíveis. Respiram o ar balsâmico das florestas através das estações. 
À chegada, regressam ao seio dos seus semelhantes e precisam de algum tempo para sair do seu 
isolamento. É então, nesse momento, que os podemos abordar de novo". (Kaspar Wolf)

“Se você tem um corpo, você tem um atleta.” (Bill Bowermann – fundador da Nike)

“Se você tem um corpo e um cérebro, você tem um orientista.” (Anders Tiltnes – orientista)

Pensamentos
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Projeto de Paraquedismo 
da Marinha do BrasilCa
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Equipe “Netuno”

O Paraquedismo Militar na Marinha do Brasil (MB) 
tem sua origem na formação dos primeiros paraquedis-
tas Fuzileiros Navais. O primeiro salto militar semiau-
tomático foi realizado no dia 11 de fevereiro de 1958, 
na Zona de Lançamento (ZL) de Gramacho (RJ). 

O primeiro salto livre militar executado nas For-
ças Armadas (FFAA) brasileiras é orgulhosamente 
atribuído à MB. Coube à extinta Companhia de Reco-
nhecimento Anfíbio (CiaReconAnf) do Corpo de Fuzi-
leiro Navais a nobre façanha, realizada no dia 10 de 
janeiro de 1961 na ZL de São Gonçalo (RJ), utilizando 
um helicóptero HUW da Força Aeronaval e o para-
quedas B-8 (T-7).

O grande impulso do Paraquedismo na MB, no que 
tange ao desenvolvimento técnico-profissional, ocorre 
após a criação da Companhia de Reconhecimento An-
fíbio (CiaReconAnf) em 1958 e a estruturação do Cur-
so de Salto Livre da Marinha do Brasil na década de 
1980. Recebeu diversas denominações em sua trajetó-
ria, sendo intitulado, atualmente, como Curso Especial 
de Salto Livre da Marinha do Brasil (C-Esp-SaL), com 
amplo reconhecimento nacional pela sua excelência 
de formação e índice de aproveitamento.

A crescente participação das FFAA no Paraque-
dismo Esportivo, nacional e internacional, conduziu 
a MB a constituir uma equipe denominada NETUNO, 
voltada à participação nas competições das FFAA e 
do Conselho Internacional do Esporte Militar (CISM). 
Formação em Queda Livre, Precisão e Estilo são as 
três modalidades competitivas esportivas vigentes 
nos campeonatos militares. O treinamento necessá-

rio para proporcionar condições ao atleta de se tornar 
competitivo nas modalidades demanda constante in-
vestimento de tempo e recursos financeiros, a fim de 
prover um programa de treinos com material e meios 
adequados ao desenvolvimento técnico e crescimento 
do seu desempenho.

Com a criação da Equipe de Salto Livre da MB 
(constituída por Oficiais e Praças do Batalhão de Ope-
rações Especiais de Fuzileiros Navais e do Grupamen-
to de Mergulhadores de Combate), a equipe passou a 
interagir com o Paraquedismo civil por meio de ativi-
dades em áreas de saltos e de competições civis aber-
tas, sob a coordenação da Confederação Brasileira de 
Paraquedismo, prática que agregou novas técnicas e 
aprimoramento ao treinamento. 

Contudo, por diversas razões, nos últimos cinco 
anos a equipe passou por uma série de reveses que a 
conduziram a uma desestruturação de seus recursos 
humanos, materiais e técnicos. Com o nascimento do 
Programa Olímpico da Marinha (PROLIM), visualizou-
se a possibilidade de reestruturação da equipe de salto, 
que tanto tem contribuído para o aperfeiçoamento téc-
nico-profissional do Paraquedismo na MB. 

Com uma visão estratégica, o Comando-Geral do 
Corpo de Fuzileiro Navais (CGCFN) decidiu criar o 
Projeto de Paraquedismo Esportivo da MB, que foi in-
cluído no escopo do PROLIM como uma de suas mo-
dalidades a ser desenvolvida com o firme objetivo de 
“criar uma infraestrutura necessária e suficiente de 
apoio ao treinamento e reconstituir a Equipe de Pa-
raquedismo Esportivo da Marinha do Brasil (MB) com 
paraquedistas que possam alcançar índices para par-
ticipar nas modalidades de Precisão, Formação em 
Queda Livre (FQL) e Estilo em competições das For-
ças Armadas, Campeonatos Mundiais Militares e Jo-
gos Mundiais Militares do Conselho Internacional do 
Esporte Militar (CISM) e nas competições da Confede-
ração Brasileira de Paraquedismo (CBPq), disputando 
em igualdade de condições as primeiras colocações, 
visando contribuir para a transformação do Brasil em 
uma potência esportiva”.

A experiência e o conhecimento adquiridos, de-
correntes da participação dos atletas da Equipe de Pa-
raquedismo da MB no âmbito esportivo civil de alto 
desempenho, têm se refletido na contribuição efetiva 
para o aprimoramento do Setor Operativo da MB, gra-
ças à evolução técnica de seus militares, influenciando 
positivamente em basicamente duas demandas: 

Treinamento da equipe em Rondônia 
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“A atividade de Paraquedismo na MB, 
pode-se dimensionar a envergadura e a 

importância do seu desenvolvimento para 
a Instituição.”
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•	 na formação de saltadores livres, compondo a 
equipe de instrutores para a formação de novos 
saltadores e do Curso Especial de Salto Livre 
da MB. Devido ao elevado nível técnico dos 
atletas militares e de seu profundo conheci-
mento profissional/militar, o curso proporcio-
na uma eficaz e eficiente formação dos novos 
saltadores livres com o mínimo de dispêndio 
de tempo e recursos financeiros;

•	 na oferta de assessoria especializada às Se-
ções de Operações das Unidades de Opera-
ções Especiais da MB, tanto no que tange ao 
planejamento e execução dos adestramentos 
de Salto Livre Operacional (SLOP), quanto ao 
desenvolvimento de novas técnicas e procedi-
mentos, visando sempre ao máximo desem-
penho com o mínimo de perdas das Forças 
de Operações Especiais (FOpEsp) da MB no 
cumprimento de suas missões.

Algumas das técnicas especiais de Paraquedismo 
com as quais os componentes da Equipe de Paraque-
dismo da MB podem contribuir para a qualificação dos 
elementos das FOpEsp da MB: 

•	 Salto Duplo ou Tandem Militar – a necessi-
dade de infiltrar militares ou civis com espe-
cialidades específicas, mas sem qualificação 
de paraquedista, para o emprego em missões 
de apoio às Forças de Operações Especiais 
(FOpEsp) pode ser solucionada pelo Salto 
Duplo ou Tandem Militar, uma variação do 
Paraquedismo. Na MB, o primeiro salto du-
plo levando passageiro para atividade militar 
ocorreu na zona de lançamento de Corumbá 
(MS), a 12.000 pés, durante a realização do 
Curso Especial de Salto Livre em 2009.

•	 Salto a Grande Altitude – Salto de Infiltra-
ção com utilização de oxigênio. É realizado 
em duas modalidades: o HALO (High Altitu-
de – Low Opening), no qual o militar realiza 
o salto a grande altitude e comanda seu pa-
raquedas a baixa altitude; e o HAHO (High 
Altitude – High Opening), método em que 
o militar realiza o salto a grande altitude e 
comanda seu paraquedas também a grande 
altitude, realizando a navegação percorrendo 
longas distâncias até o seu objetivo.

O grande desafio do Projeto será recuperar todo 
o conhecimento e a expertise e adequar-se às novas 
ferramentas e equipamentos de treinamento que expo-
nenciaram os índices obtidos nas competições. Entre 
essas ferramentas, podemos citar o Túnel de Vento, ou 
Simulador de Queda Livre.

Novas Ferramentas:
Túnel de Vento – Simulador de Queda Livre

Ao longo de décadas, o treinamento de Paraque-
dismo se calcava na busca da maior quantidade de 
saltos possíveis, tendo por finalidade a obtenção da 
melhor performance esportiva ou da melhor forma-
ção militar. A quantidade de saltos sempre foi requi-
sito de experiência e proficiência técnica no mundo 
do Paraquedismo de Competição e de Instrução, tanto 
civil quanto militar.

Desde 1999, com o início da operação do primeiro 
Simulador de Queda Livre, em Orlando (Flórida, EUA), 
ainda hoje em pleno funcionamento, o mundo do Para-
quedismo nunca mais foi o mesmo. Esse instrumento, 
projetado para simular a sensação de uma queda livre, 
se transformou na maior ferramenta de aceleração de 
aprendizado jamais vista.

Depois de sua implementação, tornar-se um para-
quedista de alta performance, tanto civil quanto mi-
litar, com nível técnico necessário para participar e 
ter reais condições de vencer competições nacionais e 
internacionais, não está mais exclusivamente relacio-
nado com a quantidade de saltos realizados pelo aluno 
ou pelo atleta em uma aeronave em voo. Claro que os 
saltos jamais deixarão de ser aferidores de experiên-
cia, mas nunca mais serão os únicos. 

Com a ampla utilização do simulador de queda li-
vre, batizado como Túnel de Vento, é possível que o Salto Duplo
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aluno de primeiro salto seja instruído e graduado um 
paraquedista com poucos minutos de treino indoor, 
precisando apenas repetir no ar tudo aquilo que já re-
alizou no simulador, com a exceção, é claro, do pouso. 
Anteriormente, o paraquedista já praticante da moda-
lidade, por outro lado, necessitava de anos de treinos 
e saltos para se tornar ao menos apto a se inscrever 
em competições de forma a disputar as primeiras co-
locações. Depois da criação do Túnel de Vento, passou 
a ser possível “fabricar” um atleta de alto rendimento 
num espaço de tempo menor que um ano.

•	 Pode-se dimensionar a aceleração da aprendi-
zagem pós-túnel observando alguns aspectos:

•	 não há risco – aprender sem risco é sempre 
mais fácil e proveitoso;

•	 foco no aprendizado e nas técnicas: não há es-
tresse para o controle do salto;

•	 não há interrupção de aprendizado – as condi-
ções atmosféricas/meteorológicas e os tempos 
necessários de pouso e nova decolagem em 
saltos com aeronaves não interrompem a sequ-
ência de aprendizagem;

•	 não há estresse da queda livre – a mente está 
100% focada no aprendizado; e

•	 máximo rendimento – uma hora de Túnel de 
Vento equivale a aproximadamente 100 sal-
tos. Para a realização de 100 saltos de aero-
naves, são necessários alguns dias de tempo 
bom. O quadro a seguir faz uma comparação 
de 100 saltos em aeronave (coluna da es-
querda) com 100 saltos em simulador (coluna 
da direita). Pode-se observar a diferença de 
custos financeiros envolvidos e imaginar o 
tempo necessário para o militar realizar 100 
saltos em aeronave.

As equipes de referência mundial observaram in-
crementos significativos em suas performances após a 
adoção do Túnel de Vento como ferramenta de acele-
ração do aprendizado. O primeiro túnel utilizado pela 
equipe Arizona Airspeed (atual campeã do mundo em 
2013) foi o SkyVenture (12 pés). A utilização desse tú-
nel elevou o patamar de todas as equipes mundiais 
de competição, colocando atletas e equipes em níveis 
técnicos jamais imaginados. 

Avião Simulador

Custo de 100 saltos
O custo de 100 saltos é de aproximada-
mente R$ 20.000,00 em um avião do 

tipo C-208.

O custo de 1 hora de túnel, que corresponde a 
100 quedas livres, é de R$ 1.400,00. 

Dobragem de paraquedas
A cada salto, há a necessidade de 

dobrar o paraquedas.
Não há necessidade.

Condições climáticas e 
de luz 

Diretamente influenciada pelas condi-
ções climáticas e de luz, que podem in-
viabilizar treinos e/ou limitar o número 

de horas de treinamento.

Não sofre influência das condições climáticas: 
pode-se treinar em qualquer condição climática; 

não há perda de treino.

Tempo de espera
Tempos decorrentes de abastecimento, 

embarque, decolagem, pouso, etc.
Não há perda de tempo.

Risco Riscos inerentes ao salto de avião. Não há risco.

Equipamentos Desgaste natural da exposição. Não há desgaste do equipamento.

Queda livre (Salto)

1 hora de simulador equivale a aproximadamente 100 saltos de competição saindo de avião.

Tabela comparativa do simulador com o salto de avião.
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Atualmente, todas as equipes de alto rendimento do 
mundo que desejam aperfeiçoar suas técnicas de voo e 
elevar suas pontuações médias em competições utilizam 
o simulador de queda livre como ferramenta fundamental.

Observe a evolução das médias das equipes antes e 
depois do simulador no gráfico a seguir.

De 1999 até 2013, os incontestáveis resultados des-
sa ferramenta fizeram com que houvesse um verdadei-
ro boom na construção de novos simuladores de queda 
livre ao redor do mundo, não apenas no âmbito civil, 
mas também no militar.

A América do Norte, a Europa e a Ásia lideram 
na quantidade de túneis construídos; a América Lati-
na conta com a existência de um único simulador de 
queda livre, construído em área militar do Exército 
Brasileiro na cidade de Goiânia.

Seria utópico, no cenário competitivo atual, proje-
tar qualquer equipe de alto rendimento sem levar em 
conta a utilização em grande escala de um simulador 
de queda livre. As maiores equipes militares e civis 
de Paraquedismo reduziram sobremaneira seus treinos 
em aeronaves em virtude da aceleração da aprendi-

zagem e do aumento da perfor-
mance oferecidos pelo Túnel 
de Vento. Sendo assim, alcan-
çaram um desempenho notável 
e inimaginável na década de 
1990, diminuíram custos, ris-
cos e tempo de aprimoramento, 
acirrando ainda mais as dispu-
tas em campeonatos de todos os 
níveis ao redor do mundo.

Por meio desse breve his-
tórico da atividade de Para-
quedismo na MB, pode-se di-

mensionar a envergadura e a importância do seu 
desenvolvimento para a Instituição. O projeto, além 
de buscar inserir o Brasil em um seleto grupo de 
potências esportivas, também proverá uma impor-
tante contribuição ao setor operativo da MB, prin-
cipalmente em relação a uma parcela da Força de 
vital importância no conturbado cenário internacio-
nal, onde os conflitos não convencionais ganham 
relevância no jogo de interesses entre as nações: as 
Forças de Operações Especiais. 

Média ascendente de pontos após o inicio da operação do 
primeiro Túnel de Vento em 1999.



Revista Podium Naval 60

Local País Modelo Ano

Flórida EUA 12 pés 1999

Kuala Lumpur Malásia 12 pés 2002

Sul da Califórnia EUA 12 pés 2003

Arizona EUA 14 pés 2004

Londres Inglaterra 15 pés 2005

Denver EUA 12 pés 2006

New Hampshire EUA 12 pés 2006

Alcanetria Espanha 14 pés 2006

Silicon Valley EUA 12 pés 2006

Moscou (dois túneis) Rússia 16 pés 2006

Utah EUA 12 pés 2007

São Francisco EUA 12 pés 2007

Goiania-GO (Túnel Militar- BdaOpEsp/EB) Brasil 12 pés 2007

Fort Bragg EUA 16 pés 2007

Hollywood EUA 10 pés 2007

Manchester Inglaterra 14 pés 2009

Montreal Canadá 14 pés 2009

Raeford EUA 14 pés 2009

Dubai (três túneis) Emirados Árabes 10 pés 2010

Cingapura Cingapura 16 pés 2011

Seatle EUA 16 pés 2011

Lista de Túneis de Vento em funcionamento até 2011.
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Cada vez mais, o tempo tem se tornado fator valioso 
na vida das pessoas e ainda mais na rotina das Orga-
nizações Militares (OM), onde o tempo para as tarefas 
administrativas compete - em vantagem na maioria 
das vezes - com a prática do Treinamento Físico Militar 
(TFM) em detrimento da saúde de nossos militares. Será 
que estamos ganhando ou perdendo tempo? Quantos mi-
litares são dispensados por problemas de saúde? Quantos 
militares não rendem em suas atividades o que pode-
riam render e quantos não cumprem as metas a serem 
alcançadas devido a cansaço físico e estresse mental? 
Não vamos aqui responder a essas perguntas, mas não 
podemos ficar alheios aos riscos a que estamos expostos 
– obesidade e falta de higidez física, fatores que, ao final, 
sobrecarregam o Sistema de Saúde da Marinha.

As razões para isso podem ser muitas, mas cabe a 
todos nós, não apenas ao Centro de Educação Física 
Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), tomar provi-
dências no sentido de nos conscientizarmos de que é 
preciso melhorar esse importante aspecto relaciona-
do à Gestão de Recursos Humanos. Grandes empresas 
hoje, como Petrobrás, Companhia Vale do Rio Doce, 
Furnas e outras, consideram a saúde de seus funcio-
nários a saúde da empresa, tendo o preparo profis-
sional, físico e psicológico de seus recursos humanos 
como fator primordial.

Coerente com as necessidades da Marinha do Bra-
sil (MB), em breve serão introduzidas novidades na 
questão do preparo físico de nossos militares, visando, 
em especial, à condição básica de saúde e à aptidão 
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funcional militar, ou seja, ao preparo básico e avança-
do do militar para desempenho de suas funções. Novas 
atividades físicas serão apresentadas, entre elas o Trei-
namento Funcional Militar, que tem por objetivo a pre-
venção de lesões, principalmente de joelho e de colu-
na, assim como a eficiência no padrão de movimento 
do militar em suas atividades diárias, especialmente 
as operativas. Essas metodologias chegarão às OM com 
a coordenação, controle e fiscalização do CEFAN. 

O Treinamento Funcional Militar (MFT) se apre-
senta como uma excelente opção para a otimização 
de tempo e espaço para a prática do TFM, permitindo 
o desenvolvimento de qualidades mais do que sufi-
cientes para se atingir os índices máximos no Teste 
de Aptidão Física (TAF). As OM poderão reduzir seus 
tempos de TFM, bem como usufruir de quaisquer es-
paços existentes. A concepção de que uma atividade 
física deve ter mais do que 40 minutos de duração 
para queima de calorias é obsoleta, uma vez que nos-

sa alimentação é rica em carboidratos e a queima 
desses substratos é mais eficiente em atividades in-
tensas e de curta duração. Portanto, a tendência dos 
novos métodos é a substituição das atividades aeró-
bicas por atividades anaeróbicas e neuromusculares 
intensas, utilizando-se de pequenos espaços e em-
pregando o próprio peso corporal. Ou seja, não serão 
necessários equipamentos especiais: o treinamento 
poderá ser realizado com o auxílio de materiais e ob-
jetos existentes a bordo de qualquer OM.

O Treinamento Funcional se baseia nos princípios 
dos pilares de movimento (ações de puxar e empurrar, 
rotação, mudança do centro de base e ortostatismo ou 
locomoção) e dos pilares de força do corpo humano 
(cintura escapular, cintura pélvica e tronco) visando 
atingir uma variada gama de qualidades físicas, tanto 
as condicionais (RML – resistência muscular localiza-
da, flexibilidade, endurance, força, velocidade e po-
tência) quanto as informacionais (orientação, inversão, 

Exercícios encontrados no Treinamento Funcional
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reação, reflexo, ligação, ritmização e equilíbrio), as 
quais permitem aumentar a eficiência em quaisquer 
movimentos, bem como em outras atividades como 
correr e nadar, por exemplo. Além de serem desafian-
tes, os exercícios funcionais apresentam um grande 
diferencial: a estimulação do Sistema Nervoso Central, 
por meio da criação de uma consciência corporal mais 
eficiente, aumentando a integração corpo/mente. 

Os exercícios se dividem em módulos de treinamen-
to – core, equilíbrio (balance), agilidade (agility), força 
(strenght) e potência (power) – e podem utilizar diversos 
acessórios, como ilustrado nas imagens a seguir.

O Treinamento Funcional deve seguir, ao longo do 
ano, uma periodização de forma que cada militar passe 
por níveis de treinamento e seja classificado conforme 
sua performance, que deverá ser medida não só pelo 
TAF, previsto para toda a MB, mas também por testes 
funcionais voltados às OM do Setor Operativo, em que o 
Treinamento Funcional deverá atingir níveis avançados. 

Com a evolução do treinamento, após passar pelo 
nível básico, os militares serão submetidos a novas me-
todologias de Treinamento Funcional avançado, como 
o Crossfit. Para tanto, o CEFAN iniciou a capacitação 
de seus profissionais de Educação Física e já está se 
preparando para ser um grande polo de treinamento, 
de competições e de difusão do método por toda a MB. 

Metodologia criada pelos militares nos EUA, o Crossfit 
mistura três modalidades de treinamento: levantamento 
de peso olímpico, ginástica olímpica e treinamento car-
diovascular variado (corrida, remo, natação e outros). 
Baseado em exercícios intensos com grande número de 
repetições, realizados com potência, ou seja, no menor 
espaço de tempo possível, o Crossfit aumenta a capaci-
dade do militar em suportar a acidose do treinamento, 
melhorando a eficiência de seu movimento e proporcio-
nando um condicionamento físico de alto padrão.
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Introdução 
Durante atividades militares de campo e exercícios 

de longos períodos de marcha, a sobrecarga de arma-
mentos e de material individual a ser transportado, bem 
como a vestimenta característica levam a uma produção 
elevada de suor, o que, sem uma constante hidratação, 
poderá conduzir rapidamente a um quadro de fadiga. 

Atividades dessa natureza podem resultar em um 
quadro clínico denominado Rabdomiólise, uma condi-
ção clínica e bioquímica potencialmente letal, resul-

tado da injúria com perda da integridade das células 
musculares esqueléticas e liberação de substâncias in-
tracelulares potencialmente tóxicas na circulação. 

As condições mais comuns estão associadas a 
fatores como trauma muscular direto, isquemia 
muscular, exercícios físicos extenuantes, distúrbios 
metabólicos e enzimáticos, uso de drogas lícitas 
e ilícitas e alterações bruscas de temperatura que 
induzem a perda de integridade da fibra muscular, 
causando acúmulo de cálcio intracelular, depleção 
de adenosina trifosfato (ATP) e formação de radicais 

Condicionamento físico e prevenção 
da rabdomiólise: monitoramento 
da lesão muscular e da função 
renal em militares participantes de 
exercícios extenuantes

Capitão-de-Corveta (CA) 
André Ricardo Moraes dos Santos
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livres. Este quadro, quando agravado e sem uma 
reposição adequada de líquidos, pode levar a uma 
Insuficiência Renal Aguda (IRA), ocasionando dis-
funções orgânicas graves decorrentes da intensidade 
do exercício realizado.

A tríade clínica clássica – dor, fraqueza muscular e 
excreção de urina de cor escura – pode ser observada 
em menos de 50% dos casos. Os exames laboratoriais 
são de extrema importância no diagnóstico, sendo a 
determinação dos níveis plasmáticos da creatino-fosfo-
quinase (CPK) o principal marcador da doença.

Fisiopatologia
O exercício muscular extenuante é um fator de-

finitivo na patogênese da Rabdomiólise, principal-
mente em indivíduos não treinados em exercícios 
ou em situações de muito calor e umidade. A ter-
morregulação por exercício causa hipóxia muscular 
e diminuição de ATP, principalmente em exercícios 
contra a gravidade e em pessoas com baixo grau de 
condicionamento físico. 

Além disso, o dano muscular resulta em uma al-
teração da homeostasia do cálcio e ATP, havendo a 
entrada e o acúmulo de cálcio no meio intracelular. 
O excesso de cálcio livre intracelular interage com a 
actina e a miosina, culminando em esgotamento das 
reservas energéticas com a destruição muscular e ne-
crose das fibras. O dano no músculo propicia a invasão 
por leucócitos, que aumentam a lesão, liberando mais 
proteases. Com isso, há o estabelecimento de uma rea-
ção inflamatória miolítica que pode culminar na morte 
celular, com liberação das toxinas intracelulares para a 
circulação sistêmica. 

Devido à perda da integridade celular, ocorre libe-
ração do conteúdo dos miócitos e grandes quantidades 
de potássio, fosfato, mioglobina, creatinoquinase e áci-
do úrico, que são liberados na circulação sanguínea.

Manifestações Clínicas 
e diagnóstico

Três sintomas são típicos da Rabdomiólise: dor 
muscular, fraqueza e urina marrom-avermelhada. 
Em 50% dos casos, a dor é focada nos grupos muscu-
lares centrais (coxas, ombros); porém, a maioria dos 

pacientes não relata os sintomas musculares. A cor 
marrom-avermelhada da urina se deve à mioglobinú-
ria e constitui um poderoso elemento de diagnóstico. 
Rigidez muscular e convulsões também já foram rela-
tadas. Em casos mais graves de Rabdomiólise, podem 
ser observados sintomas gerais, como mal-estar, febre, 
taquicardia, náuseas e vômitos. 

O atraso de mais de seis horas no diagnóstico pode 
ocasionar dano muscular irreversível ou até mesmo a 
morte. O diagnóstico definitivo de Rabdomiólise é efe-
tuado por meio de estudos laboratoriais, destacando-se: 

•	 Creatino-fosfoquinase (CPK): marcador sen-
sível, mas inespecífico, de Rabdomiólise, é 
uma enzima ativa nos músculos esqueléticos 
que catalisa o transporte de um grupo fosfato 
de creatinina (Cre) para o ADP, resultando em 
ATP e Cre. O exercício extenuante danifica a 
estrutura das células do músculo esquelético 
em nível do sarcolema, resultando em um au-
mento no total da CPK. Quando a intensidade 
do exercício é de leve a moderada, não ocor-
rem alterações marcantes na permeabilidade 
da membrana. Porém, durante exercícios de 
alta intensidade, podem ocorrer alterações na 
permeabilidade da membrana e as enzimas 
celulares são liberadas. As atividades enzimá-
ticas mais altas são encontradas após exercícios 
prolongados, como as maratonas e os triatlos. 
O nível normal da enzima CPK é de 45 a 260 
U/L. Na Rabdomiólise, a CPK aumenta em 12 
horas após injúria muscular, ocorrendo o pico 
de 1 a 3 dias, com declínio de 3 a 5 dias. É 
importante destacar que o aumento da CPK não 
é um sinal ou sintoma próprio para Rabdomi-
ólise, pois pode ocorrer o aumento da enzima 
sem apresentar a doença. Contudo, este pode 
ser um marcador importante na investigação e 
avaliação dos pacientes. 

•	 Outras alterações laboratoriais que po-
dem ser utilizadas são: elevação inespe-
cífica da alanina aminotransferase (ALT), 
aspartatoaminotransferase (AST) e lactato de-
sidrogenase (LDH); hipercalemia; hiperurice-
mia; hipocalcemia e hiperfosfatemia; acidose 
metabólica; prolongamento dos tempos de pro-
trombina (TP), tromboplastina parcial ativada 
(TTPa) e diminuição do número de plaquetas; 
elevação da Cre e uréia séricas; cilindros pig-
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mentados no sedimento urinário. A liberação 
de Cre intracelular e também de creatina, com 
consequente conversão em Cre em nível do 
fluido extracelular provoca um aumento des-
proporcional nos níveis da ureia; dessa forma, 
a relação ureia/Cre é mais baixa do que o nor-
mal, podendo atingir valores <10, sendo suges-
tivo de Rabdomiólise. 

O reconhecimento precoce, se possível antes da 
ocorrência de dano renal, é muito importante, pois a 
intervenção precoce permite a recuperação completa 
do paciente e previne as complicações. Os pacien-
tes podem apresentar apenas elevação de enzimas 
musculares detectadas em exames laboratoriais até 
mesmo em casos mais graves, com grande destruição 
muscular e níveis de CPK extremamente aumenta-
dos, níveis acima de 5.000 a 10.000 e disfunção re-
nal com necessidade de tratamento por diálise.

Tratamento
O ponto inicial para o tratamento da Rabdomiólise 

deve ser a identificação e o reconhecimento de sua 
causa e, se possível, o cuidado específico. O acompa-
nhamento com dosagens seriadas dos níveis de potás-
sio, cálcio, fósforo e Cre deve ser precoce e auxiliará no 

manejo imediato das complicações. Os objetivos gerais 
do manejo da Rabdomiólise são dirigidos no sentido de 
evitar o desenvolvimento de insuficiência renal aguda. 

A hidratação adequada é a principal conduta no 
tratamento desses pacientes. Os objetivos da reposição 
de volume são tanto melhorar a perfusão renal (mini-
mizando a lesão isquêmica), quanto aumentar o fluxo 
urinário a fim de impedir a obstrução tubular.

Complicações da Rabdomiólise
A Insuficiência renal aguda (IRA) e a Hipercalemia 

são as principais complicações que agravam o prog-
nóstico da Rabdomiólise e requerem atenção especial. 
A IRA é uma síndrome caracterizada pela deterioração 
abrupta e persistente da função renal, que resulta na 
incapacidade dos rins em excretar resíduos nitrogena-
dos e em manter a homeostase hidroeletrolítica.

Existem dois fatores que predispõem à IRA por 
Rabdomiólise: a Hipovolemia secundária por seques-
tro de líquido no músculo danificado e a presença de 
urina ácida. A Rabdomiólise é responsável por cerca 
de 5 a 7% dos casos de IRA não traumática e 25% de to-
dos os casos de necrose tubular aguda. Por outro lado, 
a incidência de IRA em pacientes com Rabdomiólise 
está entre 16,5 e 33%. 
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A presença de altas concentrações de ácido úrico 
(produto do excesso do catabolismo das células muscu-
lares) pode acarretar na formação de cristais intratubu-
lares e, assim, favorecer a lesão renal. A IRA desen-
volve-se em grande parte dos pacientes não tratados, 
sendo que os níveis de Cre são desproporcionalmente 
elevados no início do quadro devido a sua liberação 
pela destruição muscular. Posteriormente, os níveis de 
ureia elevam-se devido ao metabolismo proteico.

Programas de Prevenção

Com o objetivo de evitar possíveis danos ao organis-
mo, é fundamental proporcionar adequada hidratação 
pré, intra e pós-exercício e estar atento às condições 
ambientais de calor e umidade. A promoção de um 
treino prévio e progressivo também se torna importan-
te por proporcionar os seguintes benefícios: melhora 
do fluxo renal por reduzir a ativação do sistema ner-
voso simpático; melhora do metabolismo da glicose; 
aumento do reflexo cardíaco, que por sua vez dimi-
nui o reflexo simpático; melhora da redistribuição da 
irrigação sanguínea por aumento do débito cardíaco; 
aumento dos substratos neoglicogênicos no fígado (lac-
tato, alanina, glicerol) e diminuição da neoglicogênese 

devido ao aumento da oxidação do lactato pelo múscu-
lo esquelético; atenuação em cerca de 20% da redução 
da perfusão renal que acontece durante o exercício.

Diante dessa necessidade de manutenção e me-
lhoria do condicionamento físico na prevenção da 
Rabdomiólise, o Centro de Educação Física Almiran-
te Adalberto Nunes (CEFAN) vem desenvolvendo uma 
metodologia de treinamento que visa à melhoria da 
capacitação física de uma forma geral. Para isso, além 
dos exercícios tradicionalmente praticados durante o 
TFM, são realizadas diversas atividades, como a reali-
zação de exercícios de Treinamento Funcional Militar, 
Crossfit, TRX e Levantamento de Peso Olímpico, sem-
pre respeitando a individualidade biológica de forma 
que as atividades se desenvolvam seguindo um padrão 
de incremento da intensidade, visando gerar adapta-
ção gradativa dos militares. 

Portanto, essa metodologia de treinamento oferece 
uma forma eficiente e segura que pode ser pratica-
da por qualquer pessoa – atletas de alto rendimento e 
militares. Os programas são elaborados após uma cri-
teriosa sequência de avaliações físicas. Os treinos são 
específicos, baseados nas necessidades e objetivos de 
cada praticante e visam melhorar o movimento fun-
cional e a performance do corpo. 
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Nos dias 7, 8 e 9 de novembro de 2013, acon-
teceu, nas instalações da Escola Naval, o 15º Sim-
pósio Internacional de Atividades Físicas do Rio de 
Janeiro (SIAFis RJ), organizado pelo Exército Brasi-
leiro (EB). O Laboratório de Ciências do Exercício 
do Centro de Educação Física Almirante Adalberto 
Nunes (LABOCE – CEFAN) submeteu dois resumos 
científicos e apresentou-os em pôsteres durante o 
evento. Os dois trabalhos envolveram militares das 
Tropas Especiais da Marinha.

O primeiro estudo envolveu Fuzileiros de Co-
mandos Anfíbios (ComAnf) lotados nas companhias 

operativas do Batalhão de Operações Especiais de 
Fuzileiros Navais (BtlOpEspFN). Por solicitação do 
Comando-Geral do Corpo de Fuzileiro Navais (CG-
CFN), o CEFAN foi indicado para participar de um 
grupo de estudo para a determinação da idade-limite 
para inscrição no processo seletivo para o Curso Espe-
cial de Comandos Anfíbios (C-Esp-ComAnf). 

Nesse grupo de estudo, coube ao CEFAN asses-
sorar, por intermédio de um estudo científico, na 
identificação da idade limite de entrada do militar 
Fuzileiro Naval no C-Esp-ComAnf, relacionando o 
impacto da idade sobre o desempenho físico e, con-
sequentemente, operacional.

Para a consecução dessa tarefa, foi criado um Gru-
po de Trabalho (GT) constituído de dois oficiais subal-
ternos e duas praças da especialidade EP (Educação 
Física) do CEFAN. Coube a esse grupo a elaboração e 
aplicação do estudo com a colaboração do Centro de 
Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC) e o 
apoio do BtlOpEspFN.

Iniciado o processo, o CEFAN sugeriu a metodolo-
gia da pesquisa e agendou uma visita ao BtlOpEspFN 
para acertar os detalhes da aplicação dos testes.

Nessa visita, foi realizada uma reunião com al-
guns oficiais e com o Chefe da Seção de Pessoal para 
verificar a disponibilidade dos militares formados no 
C-Esp-ComAnf e lotados nas Companhias Operativas 
para compor a amostra deste estudo.

Os testes foram aplicados e o estudo resultou em 
um parecer técnico do CEFAN e no trabalho científico 
apresentado no 15º SIAFis RJ (em resumo):

O apoio do CEFAN aos 
cursos de Operações 
Especiais da Marinha 
do Brasil 1º
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A idade é fator restritivo para os 
Cursos de Operações Especiais da 
Marinha do Brasil?

O Curso Especial de Comandos Anfíbios (C-Esp-Co-
mAnf) do Corpo de Fuzileiro Navais (CFN) considera 
35 anos como a idade limite para o ingresso. Entretan-
to, alguns militares com mais de 35 anos têm solicita-
do o ingresso nesse curso.

O objetivo do presente estudo foi verificar se a ida-
de influencia o desempenho físico e a atividade opera-
cional dos militares.

Participaram do estudo 36 militares (79,8 ± 9,2 kg 
e 176 ± 6 cm) formados no C-Esp-ComAnf, lotados em 
Companhias Operativas, com idade entre 24 e 46 anos 
(35 ± 11anos). Os militares foram submetidos a testes 
neuromusculares (agachamentos em 2’, flexões na bar-
ra fixa, flexões em apoio de frente no solo e abdomi-
nais em 2’), ao teste de corrida de 3200 m e a testes 
na piscina (natação em 12’, natação em 100 m, apneia 
dinâmica e apneia estática). 

Também foi aplicado um questionário subjetivo de 
avaliação de atitudes, habilidades e comportamentos 
relacionados ao desempenho militar. Ao fim do ques-
tionário, o militar era subjetivamente avaliado quanto 
a sua competência operacional, em uma escala de 0 a 

10. Cada militar fez autoavaliação e foi avaliado por ou-
tros dois militares: o superior hierárquico e um par da 
mesma função. Os resultados dos questionários foram 
ponderados com os seguintes pesos: autoavaliação – 1; 
superior – 2; par – 1,5. Esse instrumento foi desenvol-
vido com o apoio de um Oficial Superior com experi-
ência de quatro anos como instrutor do curso. O teste t 
de Student independente foi utilizado para comparar os 
desempenhos nas diferentes faixas etárias.

Os resultados nos testes de agachamento, flexão 
na barra e flexão no solo foram significativamente 
inferiores (P ≤	 0,05)	 para	 os	militares	 com	mais	 de	
31 anos. Os testes de corrida e na piscina não apre-
sentaram diferenças significativas com o avançar da 
idade, com exceção da apneia estática, que se mostrou 
significativamente diferente (P = 0,038) para milita-
res com menos e mais do que 36 anos (2’20” ± 35” e 
1’47” ± 31”, respectivamente). O desempenho militar 
e a competência operacional apresentaram resultados 
significativamente inferiores (P ≤	0,05)	para	militares	
com mais de 36 anos.

Embora a força muscular se apresente menor a par-
tir dos 31 anos, essa queda, provavelmente associada 
ao envelhecimento (sarcopenia), pode não ser tão sig-
nificativa a ponto de comprometer a função militar. Já 
o desempenho militar e a competência operacional dos 
pesquisados apresentou médias mais baixas a partir 
dos 36 anos. Possivelmente, outros fatores (psicológi-
cos, por exemplo), além dos físicos, determinem a que-
da da competência para a operação militar especial. 
Essa possível queda de rendimento pode ser uma refe-
rência para contraindicar o ingresso de militares com 
idades mais avançadas (>35 anos) no curso.

O segundo estudo teve sua amostra composta por 
militares alunos do curso de Mergulhadores de Com-
bate (CAMECO e C-Esp-MEC) dos últimos três anos 
(2011 a 2013). Desde 2010, o Centro de Instrução e 
Adestramento Almirante Áttila Monteiro Aché (CIA-
MA), responsável pelo curso de Operações Especiais 
dos Mergulhadores de Combate (MEC), vem recebendo 
apoio de militares de Educação Física do CEFAN na 
preparação física pré-curso.

O objetivo da intervenção do CEFAN é contribuir 
para a melhoria do condicionamento físico dos alu-
nos de forma a aprimorar as valências físicas ine-
rentes ao bom rendimento das atividades operacio-
nais. Problema identificado pelo CIAMA nos cursos 
anteriores, a fase de preparação física, devido a sua 
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importância, foi incluída no currículo do curso de 
MEC e, desde então, foi observado um aumento con-
siderável no número de formandos.

Durante essa fase, os alunos foram avaliados em 
diferentes testes físicos de campo e laboratoriais, antes 
e ao término da intervenção, com o intuito de verificar 
o nível de condicionamento dos mesmos, assim como 
suas evoluções em cada uma das qualidades físicas 
avaliadas: condicionamento cardiorrespiratório, força 
muscular e condicionamento nas atividades aquáticas 
(apneia estática, apneia dinâmica e natação de resis-
tência e de velocidade).

Após a primeira avaliação, os alunos foram divi-
didos em turmas pelo nível de condicionamento ini-
cial apresentado. Tal estratégia possibilita um melhor 
direcionamento na distribuição dos meios e métodos 
de treinamento, evitando cargas desproporcionais e 
diminuindo os riscos de lesões por excesso de carga ou 
destreinamento dos mais condicionados pela aplicação 
do estímulo débil.

O resultado dos testes físicos possibilitou gerar um 
ranking entre os alunos, por meio de classificação ba-
seada nos scores apresentados nos diferentes testes, 
gerando uma pontuação média, o que determinou uma 
avaliação geral da aptidão física do aluno ao final da 
preparação física. Essa avaliação foi correlacionada 
com o desempenho do militar no curso, ou seja, se o 
mesmo conseguiu se formar ou não, o que poderia de-
terminar uma influência positiva do condicionamento 
físico na sua formação.

Considerando que o condicionamento físico é uma 
das variáveis envolvidas na formação de um elemento 
de operações especiais, sendo outros aspectos decisi-
vos e relevantes para a conclusão do curso, a corre-
lação do nível de aptidão física do aluno com a sua 
formação no curso não é direta, mas demonstra uma 
tendência, apontando para os alunos mais bem qualifi-
cados ao final da fase de preparação física uma maior 
probabilidade de aprovação.

Sendo assim, com os dados obtidos das últimas 
três turmas, foi apresentado no 15º Simpósio Interna-
cional de Atividades Físicas do Rio de Janeiro (SIA-
Fis) um estudo científico que comparou o condiciona-
mento, após a fase de preparação física, dos militares 
aprovados e reprovados no curso de MEC nos anos de 
2011, 2012 e 2013.

Na sequência, um resumo do estudo apresentado 
no congresso:

A influência do condicionamento 
físico na formação dos militares 
do curso de Mergulhador de Com-
bate (MEC) da Marinha do Brasil

Os cursos de Operações Especiais são caracteriza-
dos por atividades continuadas em concomitante pri-
vação de sono, restrição calórica, alterações bioquími-
cas e desidratação, exigindo altos níveis de preparação 
física e psicológica dos alunos.
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O objetivo do presente estudo foi comparar o nível 
de condicionamento físico, após um período de aproxi-
madamente três meses de preparação específica, entre 
os alunos aprovados (AP) e reprovados (RP) nas turmas 
de 2011, 2012 e 2013 (na ocasião da realização do es-
tudo, esta última ainda estava em andamento) do curso 
de Mergulhadores de Combate.

Para a análise foram utilizados os resultados dos 
testes físicos aplicados ao final da fase de preparação 
física, antes do efetivo início do curso. Os seguintes 
testes foram aplicados: agachamentos completos em 
2 min (AG), repetições máximas (RM) em flexões de 
braços (FB), abdominais em 2 min (AB), RM na bar-
ra (BA), tempo em apneia estática (AE), distância em 
apneia dinâmica (AD), distância no teste de natação 
em 10 min (T10, realizado nas turmas 2011 e 2012), 
distância no teste de natação em 12 min (T12, realiza-
do apenas na turma 2013) e tempo no teste de corrida 
de 2400m. Com a finalidade de verificar a diferença 
entre os testes físicos dos grupos AP e RP, foi utilizado 

o Teste t independente bicaudal, considerando o nível 
de significância de P	≤	0,05.	Para	as	análises,	utilizou-
se o software SPSS, versão 12.0.

Os resultados dos diferentes testes dos grupos AP 
e RP são apresentados em média e desvio padrão na 
Tabela 1.

Pelos resultados encontrados na presente pesquisa, 
os alunos AP demonstraram níveis superiores de con-
dicionamento físico nos testes de resistência de força de 
membros inferiores, natação e apneia dinâmica, sendo, 
talvez, essas valências físicas um dos fatores envolvidos 
no sucesso do aproveitamento desses alunos nas ativida-
des operacionais desenvolvidas durante o curso de MEC.

Esses estudos destacam a importância da exis-
tência de um Laboratório de Pesquisas na área das 
Ciências do Exercício para dar suporte não só aos 
atletas de alto rendimento da Marinha do Brasil 
(MB), vinculados ao Programa Olímpico da Marinha 
(PROLIM), mas também para dar suporte às ativida-
des operativas das tropas da MB.

Testes / Variáveis Aprovados# (n) Reprovados (n) P - valor
Idade (anos) 29 ± 3 (35) 30 ± 3 (52) 0,117

Massa corporal (kg) 77,4 ± 7,9 (34) 75,1 ± 7,3 (34) 0,175

Agachamentos (rep.) 106,8 ± 12,9 (34) 99,6 ± 13,8 (50) 0,017

Abdominais (rep.) 84,8 ± 12,7 (34) 81,5 ± 15,0 (50) 0,286

Flexões de braço (rep.) 67,3 ± 14,2 (34) 64,4 ± 13,1 (50) 0,351

Barra (rep.) 13,3 ± 3,0 (34) 13,0 ± 3,0 (50) 0,648

Apneia estática (min:s) 2:15 ± 0:38 (35) 2:08 ± 0:42 (52) 0,424

Apneia dinâmica (m) 49,5 ± 8,3 (33) 45,0 ± 9,5 (52) 0,028

T10 natação (m) 511,5 ± 49,1 (23) 493,2 ± 48,9 (35) 0,170

T12 natação (m) 597,5 ± 46,9 (10) 557,4 ± 50,0 (17) 0,050

Corrida 2400 m (min:s) 9:16 ± 0:34 (34) 9:24 ± 0:33 (49) 0,339

Tabela 1 – Análise descritiva e comparação dos testes físicos entre AP e RP: 

A turma 2013 ainda estava em curso na ocasião da elaboração do estudo, estando incluídos nesse grupo os alunos que ainda não tinham 
abandonado o curso em 2013; contudo, apenas mais 1 aluno abandonou o curso até o seu fim, sendo nove aprovados na turma de 2013.
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O 49° campeonato 
mundial militar 
de Pentatlo Naval 
do CISM 

CMG (RM1-CD) 
Ricardo Luiz Alves da Silva

A Comissão de Desportos da Marinha (CDM) e o Centro 
de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN) 
são as Organizações Militares (OM) responsáveis pelo ge-
renciamento das atividades relativas ao Desporto militar 
na Marinha do Brasil (MB). Dentre as diversas modalida-
des militares sob a responsabilidade da MB, destaca-se o 
Pentatlo Naval. Praticado por diversas marinhas do mun-
do, ele ajuda o Brasil a manter laços de amizade com na-
ções amigas e, como qualquer outra modalidade esportiva, 
promove saúde, educação e integração. 

Atualmente, o Pentatlo Naval é constituído pelas 
seguintes provas: pista de obstáculos, natação de salva-
mento, natação utilitária, habilidades navais e cross-cou-
ntry anfíbio. Todas simulam situações do dia a dia do 
combatente naval e exigem do atleta, além da técnica, 
valências físicas como força, velocidade, resistência, co-
ordenação e equilíbrio. 

Anualmente, a organização do Campeonato Mundial 
da modalidade fica a cargo de um dos países-membros do 
Conselho Internacional de Esportes Militares (CISM). Em 
outubro de 2012, em razão da desistência da Noruega em 
sediar o 49º Campeonato Mundial de Pentatlo Naval, o 
Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa 
(DDM-MD), atendendo a uma solicitação do CISM, acei-
tou a responsabilidade de sediar a competição, cabendo 
ao CEFAN/CDM o planejamento e a execução do evento.

Essa solicitação foi direcionada ao Brasil em razão 
da expertise adquirida na organização da competição de 
Pentatlo Naval nos 5o Jogos Mundiais Militares RIO 2011. 
Naquela ocasião, durante o período de preparação, a MB 
organizou com sucesso dois torneios internacionais que 
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contaram com a participação de algumas das melhores 
equipes do mundo, tais como Alemanha, Finlândia, 
Noruega, Polônia, Dinamarca e Suécia. Essas competi-
ções preparatórias tiveram como objetivo testar as ins-
talações físicas recém-construídas e adestrar o pessoal 
que foi empregado no evento. 

Em abril de 2012, dando continuidade a esse mo-
vimento virtuoso do Desporto militar, foi organiza-
do o 3º Torneio Internacional de Pentatlo Naval, que 
contou com a participação das delegações dos seguin-
tes países: Alemanha, Equador, Noruega, Polônia e 
Suécia. A organização dessas competições anuais 
possibilitou a manutenção periódica das instalações 
físicas e dos equipamentos necessários para a prática 
da modalidade, qualificando o CEFAN como um dos 
mais completos e modernos centros de treinamento 
de Pentatlo Naval do mundo. 

As atividades da Comissão Organizadora do 49º 
Campeonato Mundial de Pentatlo Naval começaram 
em dezembro de 2012. Após a aprovação do Projeto 
Básico, tiveram início os processos de aquisição de 
material, contratação de serviços e captação dos re-
cursos humanos necessários. A força de trabalho foi 
composta basicamente por militares lotados no CE-
FAN/CDM que participaram dos 5o Jogos Mundiais 
Militares RIO 2011. Na execução das tarefas plane-
jadas, também se contou com o apoio de pessoal e 
de material de outras Organizações Militares da MB: 

Diretoria de Saúde da Marinha, Escola Naval, Centro 
de Instrução Almirante Sylvio de Camargo, Centro 
de Instrução Almirante Alexandrino, Base Almirante 
Castro e Silva, Centro de Guerra Eletrônica da Ma-
rinha, Batalhão Naval, Batalhão Paissandu, Batalhão 
Tonelero, Batalhão de Controle Aerotático e de Defesa 
Antiaérea, Batalhão de Comando e Controle e Reboca-
dor de Alto Mar Almirante Guillobel. 

No âmbito externo à MB, contamos com o apoio 
do Centro de Capacitação Física do Exército (CCFEX) 

e da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos 
(CBDA) na cronometragem eletrônica das provas, e da 
CAMORIM Serviços Marítimos na montagem da área 
de competição da prova de habilidades navais.

Realizado no período de 8 a 17 de julho de 2013, 
o 49º Campeonato Mundial de Pentatlo Naval contou 
com a participação de 11 delegações estrangeiras – 
África do Sul, Alemanha, Coreia do Sul, Dinamarca, 
Equador, Finlândia, Irã, Polônia, Rússia, Suécia e Tur-
quia – e cerca de 110 participantes, entre atletas e 
membros das comissões técnicas. Todas as delegações 
ficaram confortavelmente alojadas no próprio CEFAN. 

No final da tarde do dia 10 de julho de 2013, foi 
realizada a cerimônia militar de abertura, presidida 
pelo Secretário de Pessoal, Ensino, Saúde e Despor-
to do Ministério da Defesa – AE (RM1) Júlio Saboya 
de Araújo Jorge. A cerimônia contou com a presença 
de diversas autoridades militares e civis ligadas ao 
Desporto militar, sendo encerrada com uma belíssi-
ma apresentação da Banda Marcial do Corpo dos Fu-
zileiros Navais, internacionalmente conhecida pela 
perfeita coordenação e marcialidade na execução dos 
seus movimentos.

A competição propriamente dita teve início no dia 
10 de julho de 2013 com o treinamento regulamen-
tar para reconhecimento das áreas de competição. As 
cinco provas do Pentatlo Naval foram realizadas nas 
instalações do CEFAN entre os dias 12 e 15 de julho, 
conforme programação a seguir:

A Delegação Brasileira participou da competição 
com uma equipe completa, conquistando a 3ª coloca-
ção na categoria feminina e também na masculina.

Na reunião técnica de encerramento, o Presi-
dente do Comitê Esportivo do Pentatlo Naval junto 
ao CISM, Tenente-Coronel Mikael Mickles (Suécia), 
elogiou o trabalho realizado pela Comissão Orga-
nizadora. Segundo ele, a execução da competição, 
marcada pelo elevado nível técnico, seguiu a progra-
mação prevista e transcorreu dentro dos parâmetros 

12/07/2013 0900 h Pista de Obstáculos

13/07/2013
0900 h Natação de Salvamento

1430 h Natação Utilitária

14/07/2013 0830 h Habilidades Navais

15/07/2013 0830 h Cross-Country Anfíbio
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de pontualidade e de organização exigidos pelo con-
selho. Ressaltou também as excelentes condições das 
instalações físicas, esportivas e de apoio do CEFAN 
utilizadas na competição. 

A Cerimônia de Encerramento e Premiação, se-
guida de jantar, aconteceu na tarde do dia 15 de ju-
lho de 2013. No dia seguinte, as delegações desfru-
taram de uma programação cultural na cidade do Rio 
de Janeiro, que incluiu um passeio ao Corcovado e à 
Praia de Copacabana. 

Durante a competição, em comemoração aos “50 anos 
do Pentatlo Naval no Brasil”, foi organizada uma exposi-
ção do acervo de objetos e documentos relacionados à 
prática da modalidade no período 1963-2013, contando 
inclusive com a participação de vários pentatletas do pas-
sado. Trazida da Suécia em 1963 pelo Almirante Barreira, 
o esporte foi implantado no ano seguinte e, já em 1967, 
na Grécia, a equipe brasileira conquistou seus primeiros 
títulos: Campeão Mundial Individual, com o SG Belarmi-
no, e Campeão Mundial por equipes. O Brasil também se 
sagrou Campeão Mundial em 1972 e em 1986. 

Nos 5o JMM RIO 2011, tanto a equipe masculina 
quanto a feminina brasileiras conquistaram a 3ª co-
locação nas categorias individual e por equipes. No 
Campeonato Mundial realizado na Suécia em 2012, a 
equipe feminina foi vice-campeã e a masculina, que 
tem a disputa mais acirrada, ficou com a 4ª colocação. 

Em fevereiro de 2014, a equipe brasileira, que 
passa por um processo de renovação, iniciou o pe-
ríodo de treinamento visando às competições que se 
realizarão no segundo semestre deste ano: o Campeo-
nato Nórdico (Frederikhavn – Dinamarca) e o Torneio 
Regional do CISM (Eckernförde - Alemanha). Em fun-
ção do aumento da participação da equipe em com-
petições de alto nível, juntamente com as excelentes 
condições de treinamento existentes no CEFAN, é 
possível perceber uma melhora significativa no de-
sempenho dos nossos atletas, criando, dessa forma, 
uma expectativa positiva em relação à participação 
brasileira nos 6º Jogos Mundiais Militares, que serão 
realizados na Coreia do Sul em 2015. 

Posto / Graduação Nome Função

CMG (RM1) Cyro Coelho Técnico masculino

SO-FN-IF Renato Mattos Técnico feminino

3º SG-AR Max Santos Atleta

3º SG-ET Felício Carriço Atleta

CB-FN-CN Sandro Pacheco Atleta

CB-FN-IF Alex Sandro Barreto Atleta

SD-FN Tiago Brasil Atleta

3º SG-EP RM2 Fabiane Marinho Atleta

3º SG-EP RM2 Jéssica Lessa Atleta

3º SG-EP RM2 Simone Lima Atleta

3º SG-EP RM2 Tatilaine Oliveira Ad Libtum

Composição da Delegação Brasileira
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Resultados Masculino Feminino

Pista de 
Obstáculos

1º Karol Morek, POL – 1231 pts
2º Mathias Weseman, GER – 1220 pts

3º Mads Larsen, DEN – 1201 pts

1º Jéssica Lessa, BRA – 1173 pts
2º Jenna Sakkinen, FIN – 1144 pts
3º Cecilia Sjoholm, SWE – 1143 pts

Natação de
Salvamento

1º Petri Lehtinen, FIN – 1231 pts
2º Niklas Laurgen, DEN – 1230 pts

3º Karol Morek, POL – 1227 pts

1º Cecilia Sjoholm, SWE – 1224 pts
2º Mia Pedersen, DEN – 1191 pts 

3º Fabiane Marinho, BRA – 1183 pts

Natação 
Utilitária

1º Mateusz Sjurmiej, POL – 1404 pts
2º Giacomo Gellert, GER – 1353 pts

3º Mateusz Kierszkowski, POL – 1347 pts

1º Cecilia Sjoholm, SWE – 1438 pts
2º Isabel Bahlmann, GER – 1383 pts
3º Mia Pedersen, DEN – 1376 pts

Habilidades 
Navais

1º Alexsandro Barreto, BRA – 1383 pts
2º Karol Morek, POL – 1369 pts
3º Mads Larsen, DEN – 1358 pts

1º Jéssica Lessa, BRA – 1324 pts
2º Mari Lindstron, FIN – 1322 pts
3º Jenna Sakkinen, FIN – 1311 pts

Cross-Country 
Anfíbio

1º André Quiñones, ECU – 1164 pts
2º Lars Eckman, SWE – 1149 pts

3º Giacomo Gellert, GER – 1139 pts

1º Jenna Sakkinen, FIN – 1028 pts
2º Mari Lindstron, FIN – 1005 pts
3º Cecilia Sjoholm, SWE – 935 pts

Classificação 
Individual

1º Mathias Weseman, GER – 6237 pts 
2º Lars Eckman, SWE – 6204 pts

3º Giacomo Gellert, GER – 6176 pts

1º Cecilia Sjoholm, SWE – 6038 pts
2º Jenna Sakkinen, FIN – 5985 pts
3º Mari Lindstron, FIN – 5962 pts

Classificação por 
equipes

1º POLÔNIA 
2º ALEMANHA

3º BRASIL

1º FINLÂNDIA
2º SUÉCIA
3º BRASIL

 

Resultados Oficiais
49º Campeonato Mundial de Pentatlo Naval do CISM
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VI Ultramaratona 
Rio 24 horas - Corpo 
de Fuzileiro Navais
Uma prova emocionante na qual os 
atletas atuam nos limites fisiológicos 
e psicológicos1º
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Nos dias 5 e 6 de outubro de 2013, no Centro de 
Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), 
foi realizada a tradicional e qualificada Ultramarato-
na Rio 24 horas, prova que se traduz pelo seguinte 
significado: uma aventura nos limites do corpo e da 
mente. A VI edição desse magnífico evento esportivo 
(a IV e a V também foram realizadas no CEFAN) con-
tou com a participação de 216 atletas masculinos e 
femininos - sendo 144 nas categorias individuais - que 
foram divididas por faixas etárias. Esta edição contou 
com a supervisão geral do Comando-Geral do Corpo de 
Fuzileiro Navais (CGCFN) e a organização do CEFAN.

No Brasil, a partir dos anos 2000, tem sido obser-
vado um crescimento contínuo e qualificado da mo-
dalidade Ultramaratona de 24 horas. Nesse tipo de 
prova, em que a Marinha do Brasil (MB) tem tradição 
gerencial, técnica e atlética (três atletas de ponta), os 
desafios dos atletas e da comissão organizadora são 
imensos. A infraestrutura do CEFAN, considerado um 
dos melhores centros de preparação física do Brasil, 
contribui, e muito, para o sucesso desse tradicional 
evento esportivo. Além das instalações de primeira li-
nha, o CEFAN conta com a presença de mão de obra 
qualificada/técnica na área de saúde. São mais de 50 
profissionais das áreas de Educação Física, Fisiotera-
pia, Enfermagem, Nutrição e Medicina. Por dever de 
justiça, também é necessário destacar a sempre elogia-
da atuação de militares e civis que atuam na logística 
da prova (montagem/desmontagem de arena, geren-
ciamento da área de camping, apoio de alimentação, 
provimento de hospedagem, segurança, etc.). 

A Ultramaratona Rio 24 horas é realizada em pista de 
400 metros, com inversão de sentido a cada duas horas 
de prova. A critério de cada atleta/equipe, a alimenta-
ção/suplementação pode ser realizada na pista – na grade 
de isolamento, na barraca de pista ou na barraca externa 
providas pela organização. Cada atleta/equipe também 
define as estratégias de prova, que incluem as definições 
de ritmos e os tempos para descanso, reabilitação, ali-
mentação, suplementação e intervenção médica. 

Além da característica marcante de atuação esporti-
va nos limites fisiológicos e psicológicos, a Ultramarato-

na de 24 horas também se caracteriza pela necessidade 
de um perfeito entrosamento (trabalho em equipe) entre 
o atleta e sua respectiva comissão técnica para que se-
jam alcançados a vitória e resultados expressivos. Essa 
particularidade reforça um conceito fundamental dis-
seminado nos âmbitos interno e externo: o espírito de 
corpo, conceito que, por sua vez, alicerça quatro valores 
igualmente indispensáveis a todos os Fuzileiros Navais: 
honra, competência, determinação e profissionalismo.

Finalizando, ressalta-se a impressionante estrutura 
logística que anualmente é viabilizada para a Ultrama-
ratona Rio 24 horas. Nenhum aspecto técnico é negli-
genciado, pois, do contrário, o corredor, parte essen-
cial de todo o processo, seria prejudicado. Merecem 
destaque as estruturas de Saúde, o provimento de água 
e alimentos e a cronometragem. Sem dúvida alguma, 
e com o muito orgulho, a MB e o Corpo de Fuzilei-
ro Navais podem afirmar que organizam e realizam a 
melhor e maior Ultramaratona de 24 horas do Brasil.

Em futuras edições desta revista, visando à disse-
minação desse tipo de evento esportivo, serão apre-
sentadas, em detalhes, questões técnicas relevantes, 
como por exemplo: estrutura médica, iluminação, 
planejamento de arena, providências administrativas, 
inversão de sentido de prova e cronometragem.

Ultramaratona Rio 24h em números

•	 3.600 copos de água;

•	 140 litros de café;

•	 600 litros de isotônico; e

•	 800 kg de alimentos 
 (280 kg no jantar de massas).

Resultados

•	 Categoria Individual Geral:

•	 Masculino: 1º Sargento-EF 
 Elias Pereira Lacerda (214,025 km); e

•	 Feminino: 3º Sargento-RM2-EP 
 Denise Lucas Paiva (193,228 km).

•	 Categoria Quarteto:

•	 Masculino: CEFAN 02 (297,219 km); e

•	 Feminino: Pena 3 (202,614 km).

Informações detalhadas sobre a Ultramaratona Rio 24h poderão ser obtidas no site: www.esportescfn.com.br
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“Uma aventura nos limites do 
corpo e da mente.”
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Sob a supervisão do Comando-Geral do Corpo de 
Fuzileiro Navais (CGCFN) e a organização do Centro de 
Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), 
foi realizada, no dia 15 de novembro de 2013, a tra-
dicional Corrida dos Fuzileiros Navais. O evento pos-
sui cinco características marcantes: o aspecto festivo, 
o profissionalismo dos organizadores, a preocupação 
com o bem-estar dos corredores, a logística impres-
sionante e o fato de ser a única corrida do Brasil a 
apresentar a categoria Pelotão Militar/Civil.

Dando prosseguimento ao processo de moderniza-
ção, que foi intensificado a partir do ano de 2002, a 
edição de 2013 (XXVI) contou com a participação das 
empresas GMAFE (inscrições) e GFM (operacionali-
zação de algumas tarefas técnicas, como controle dos 
corredores durante a prova e gerenciamento de pon-
tos de água). Também é importante ressaltar que a 
edição de 2013 apresentou duas novidades técnicas: 
a criação da categoria Pelotão Civil e o emprego de 

dois pórticos de chegada – um para corredores indi-
viduais e outro para os pelotões.

Fundamentada no conceito de trabalho em equipe, 
que no Corpo de Fuzileiro Navais (CFN) representa o “es-
pírito de corpo”, as Corridas de Pelotões (militares e civis) 
e de Destacamentos Avulsos (Pelotões Vibração) são, sem 
dúvida alguma, os grandes diferenciais da prova. Na mo-
dalidade Pelotão Militar, os atletas são dispostos em três 
colunas e sete fileiras. À frente de cada pelotão, é posi-
cionado um porta-guião, corredor responsável por carre-
gar a bandeira-distintivo com a identificação da sua Força 
ou Organização Militar. Na lateral direita do pelotão atua, 
obrigatoriamente, um oficial. Na Corrida de Pelotões Ci-
vis, que tem por objetivo a ampliação da participação 
de civis na Corrida dos Fuzileiros Navais, cada equipe 
é constituída por 15 componentes, sem o emprego de 
um porta-guião. Em relação à modalidade Destacamentos 
Avulsos, tradição da prova, três palavras sintetizam a sua 
marcante existência: hierarquia, disciplina e força.

Corrida dos 
Fuzileiros Navais: 
uma grande festa marcada pelo 
profissionalismo dos organizadores e 
pela preocupação com o bem-estar 
dos corredores1º
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O aspecto festivo e o clima de confraternização da 
prova são materializados pela significativa participa-
ção dos públicos civil e militar, que interagem antes, 
durante e depois da prova. Três exemplos emblemáti-
cos são: o canto do Hino Nacional, a largada com o tiro 
de canhão e o mostruário com viaturas, uniformes e 
equipamentos operativos do CFN. A Corrida dos Fuzi-
leiros é um meio eficaz de divulgação da importância 
da Marinha do Brasil (MB) e de seu Corpo de Fuzileiro 
Navais para a sociedade civil brasileira.

Na edição de 2013, ocorreu um momento de gran-
de emoção: a justa homenagem prestada ao querido 
atleta Barnabé Santos Souza (3º Sargento Fuzileiro 

Naval – RM1), pelos relevantes serviços prestados aos 
Desportos Militar e Civil brasileiros. Infelizmente, o 
atleta Barnabé faleceu em 18 de janeiro de 2014, dei-
xando saudade a toda a comunidade desportiva.

Finalizando, cumpre ressaltar a impressionante 
estrutura logística que anualmente é viabilizada para 
a Corrida dos Fuzileiros Navais. Nenhum aspecto téc-
nico é negligenciado, o que proporciona segurança e 
qualidade operacional a cada atleta – parte fundamen-
tal de todo o processo. Portanto, merecem destaque as 
estruturas de saúde, o guarda-volumes, a entrega de 
kits e o provimento de água e alimentos.

•	 Corrida dos Fuzileiros Navais 2013 em 
números:

•	 2937 participantes; 

•	 302 integrantes de destacamentos 
avulsos;

•	 400 pessoas de apoio (Staff), entre civis 
e militares, atuaram na prova;

•	 02 pelotões civis femininos;

•	 04 pelotões civis masculinos;

•	 01 pelotão civil misto;

•	 04 pelotões militares femininos da MB;

•	 35 pelotões militares masculinos da MB;

•	 300 kg de frutas;

•	 30.000 copos de água; e

•	 500 litros de bebida isotônica.
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O principal propósito do Circuito é a divulgação do Poder 
Marítimo entre o público em geral.

A primeira Regata Poder Marítimo de Remo Escaler foi rea-
lizada no ano de 2000 na raia do Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha (CIAGA) com a participação do CIAGA, do Cen-
tro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), da Diretoria de 
Sistema de Armas da Marinha (DSAM) e do Centro de Instrução 
Almirante Wandenkolk (CIAW), além dos Clubes de Remo do 
Rio de Janeiro, como o Clube de Regatas do Flamengo, Botafogo 
de Futebol e Regatas e Clube de Regatas Vasco da Gama. Essa 
competição consagrou-se em uma festa do Remo, constituin-
do-se numa grande confraternização entre civis e militares. O 
evento tornou-se o marco da criação do Circuito Poder Maríti-
mo de Remo em Escaler (CPM), que, já a partir do ano seguin-
te, tinha em sua programação quatro regatas, passando a fazer 
parte do Calendário Desportivo da Marinha (MB).

Com a primeira regata do Setor de Pessoal, que acontecerá 
na Associação Recreativa e Esportiva de São Gonçalo, o CPM 
passa a contar com nove eventos no seu calendário. As regatas 
são distribuídas periodicamente ao longo do ano e constam do 
calendário da Federação de Remo do Estado do Rio de Janeiro. 
Geralmente, são organizadas por Organizações Militares (OM) 
ou setores da MB com o mote de comemorar os aniversários 
de sua criação ou alguma efeméride para a MB, como é o caso 
da Batalha Naval do Riachuelo, considerada sua Data Magna. 
Além das categorias de Remo em Escaler, também há a reali-
zação de provas de Remo Olímpico, com a participação da MB 
e de clubes convidados.

Atualmente, são competições oficiais:

•	 Regata Almirante Gastão Motta: comemorativa ao ani-
versário do Corpo de Intendentes da Marinha (OM orga-
nizadora - Pagadoria do Pessoal da Marinha - PAPEM);

•	 Regata Corpo de Fuzileiro Navais: comemorativa ao 
aniversário do CFN (OM organizadora - CEFAN);

Circuito Poder 
Marítimo de Remo 
em Escaler 

Capitão-de-Fragata (RM1) D’Aquino
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•	 Regata Batalha Naval do Riachuelo, Data 
Magna da Marinha: comemorativa ao com-
bate que dá nome à prova (OM organizado-
ra - CIAA);

•	 Regata Colégio Naval: comemorativa ao 
aniversário do CN (OM organizadora - CN);

•	 Regata a Remo Escola Naval (OM organi-
zadora - EN);

•	 Regata Baía de Guanabara (OM organiza-
dora - CIAW);

•	 Regata Amazônia Azul: comemorativa ao 
aniversário da Esquadra (OM organizadora 
- Base Almirante Castro e Silva - BACS);

•	 Regata Poder Marítimo (OM organizadora 
- CIAGA); e

•	 Regata do Setor de Pessoal (OM organiza-
dora - Diretoria de Assistência Social da 
Marinha - DASM).

O Circuito possui um Regulamento próprio, con-
feccionado e aprovado pela Comissão de Desportos da 

Marinha (CDM), sendo que as regras são baseadas no 
Regulamento da Federação de Remo do Estado do Rio 
de Janeiro (FRERJ), que, por sua vez, segue as dire-
trizes emanadas pela Fédération Internationale des 
Sociétés D’Aviron (FISA). As provas são disputadas em 
uma distância de 500 metros, em seis categorias: sê-
nior, veterano, sub-24, aspirante, misto e feminino.

A cada etapa do Circuito, tem-se observado um efe-
tivo aumento do apoio às guarnições componentes de 
uma equipe por suas OMs no âmbito da preparação 
física e técnica da competição. Tal apoio possibilita 
condições para participação contínua nos treinos, tra-
duzindo-se em uma competição bem equilibrada cujos 
resultados tornam-se motivo de orgulho e motivação às 
guarnições e suas OM.

Em 2014, realizaremos a 14ª edição, contando com 
a primeira regata a ser organizada pela DASM, além da 
já tradicional Regata Corpo de Fuzileiro Navais, nossas 
sentinelas avançadas na proteção dos limites iniciais 
da Plataforma Continental. 
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Comissão de Desportos 
da Marinha (CDM)Ca
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Programa de Atletas de 
Alto Rendimento 

A Marinha do Brasil (MB), motivada pelo seu en-
volvimento na participação dos 5º Jogos Mundiais 
Militares – RIO 2011, vem incorporando atletas de 
alto rendimento, desde 2008, como Praças da Reser-
va de 2ª Classe (RM2), contemplando 17 modalidades 
esportivas. 

Modalidades Esportivas Olímpicas:

•	 Atletismo e Maratona;

•	 Basquetebol;

•	 Boxe;

•	 Futebol Feminino;

•	 Futebol Masculino;

•	 Judô;

•	 Levantamento de Peso Olímpico;

•	 Lutas Associadas;

•	 Natação; 

•	 Taekwondo;

•	 Triatlo; 

•	 Vela; e

•	 Voleibol de Praia.

Modalidades Esportivas Não Olímpicas:

•	 Pentatlo Naval;

•	 Pentatlo Militar;

•	 Beach Soccer; e

•	 Orientação.

A meta desse programa é atingir a quantidade de, 
no máximo, 240 atletas, que comporão os quadros da 

MB. Todos são voluntários e captados por Edital Pú-
blico de Convocação, gerenciado pelo Comando do 
1o Distrito Naval (Com1° DN).

Atualmente, o Programa de Atletas de Alto Ren-
dimento da MB possui 203 atletas, distribuídos pelas 
seguintes modalidades esportivas:

A participação desses atletas foi fundamental para 
colocar o Brasil em um novo patamar no cenário des-
portivo militar internacional e contribuir para que o 
país obtivesse a primeira colocação geral no quadro de 
medalhas nos 5º Jogos Mundiais Militares – RIO 2011.

Alguns desses atletas de alto rendimento incorpora-
dos pela MB tiveram expressiva participação nos Jogos 

Modalidades Esportivas Nº de Atletas
Atletismo / Maratona 26

Boxe 21

Futebol Feminino 24

Taekwondo 23

Vela 18

Orientação 05

Pentatlo Naval 07

Lutas Associadas 08

Basquetebol 09

Beach Soccer 10

Futebol Masculino 05

Judô 20

Levantamento de Peso 06

Natação 14

Pentatlo Militar 01

Vôlei de Praia 03

Triatlo 03

Total 203
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Olímpicos realizados em Londres em 2012, sendo desta-
que a militar Sarah Menezes, primeira judoca brasileira 
a conquistar medalha de ouro em Olimpíadas.

Em 2013, a MB criou o Programa Olímpico da Ma-
rinha (PROLIM), que busca, como meta principal, con-
tribuir para o desenvolvimento do desporto nacional 
nos seus diversos níveis. 

Modalidades e equipes de 
responsabilidade da CDM

Com relação às modalidades esportivas do Conse-
lho Internacional do Esporte Militar (CISM), ao qual o 
Brasil é filiado por intermédio da Comissão Desportiva 
Militar do Brasil (CDMB), existe uma distribuição de 
responsabilidades entre a Comissão de Desportos da 
Marinha (CDM), a Comissão de Desportos do Exército 
(CDE) e a Comissão de Desportos da Aeronáutica (CDA) 
visando à preparação para os 6º Jogos Mundiais Mili-
tares na Coreia do Sul em 2015. 

Cabe à CDM a responsabilidade por nove moda-
lidades: Taekwondo, Lutas Associadas, Boxe, Atle-
tismo, Maratona, Vela, Futebol Feminino, Pentatlo 
Naval e Orientação.

Com relação ao treinamento visando à participação 
nos 6º Jogos Mundiais Militares na Coreia do Sul em 
2015 e nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, 
nem todos os atletas de alto rendimento da MB trei-
nam em suas instalações. Aqueles que pertencem às 
modalidades sob a responsabilidade do Exército Bra-
sileiro (EB) e da Força Aérea Brasileira (FAB) treinam 
com essas Forças, também estando autorizados a trei-
nar nos respectivos clubes com seus técnicos. 

Resultados alcançados em 2013 

Os resultados podem ser visualizados na página 
do CEFAN no link www.cefan.mar.mil.br/resulta-
dos2013.html.

Perspectivas

A MB, visando aos Jogos Olímpicos do Rio de Ja-
neiro em 2016, vem priorizando os esportes náuticos e 
atualmente tem concentrado seus esforços nas seguin-
tes modalidades:

1. Canoagem – com perspectiva de recrutamen-
to de quatro atletas, a CDM já está buscando 
parceria com a Confederação Brasileira da mo-
dalidade.

2. Remo – com previsão de recrutamento de 
atletas no Edital II/2014, com incorporação em 
agosto de 2014.

Perspectivas de Medalhas nos 
6º Jogos Mundiais Militares na 
Coreia do Sul em 2015

Boxe
A Seleção Militar Brasileira de Boxe conta atual-

mente com os melhores atletas de cada categoria de 
peso do ranking brasileiro, uma boa comissão técnica 
e uma infraestrutura excelente no Centro de Educação 
Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN). 

O objetivo de ter dois atletas por categoria de peso 
está em andamento e este ano será feita a incorporação 
de um atleta na categoria de até 56 kg e de um atleta na 
categoria de mais de 91 kg, o que fortalecerá a equipe. 

As perspectivas de conquistas de medalhas no 
Campeonato Mundial do CISM neste ano no Cazaquis-
tão são as melhores possíveis, em virtude do históri-
co competitivo da equipe que, desde 2010 e passando 
pelos 5º JMM em 2011, vem alcançando posições no 
pódio nas competições do CISM. 

Com certeza, todos os atletas da Seleção Militar 
Brasileira de Boxe têm condições técnicas de disputar 
uma medalha nos 6º JMM, haja vista os 5º JMM, no 
qual foram conquistadas seis medalhas, sendo quatro 
de ouro e duas de bronze, com nove atletas militares 
inscritos em dez categorias possíveis, originando um 
percentual de aproveitamento de 66,7%.

Quanto aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 
em 2016, espera-se a participação de alguns atletas 
militares.

Quadro de Medalhas
Ouro Prata Bronze Total

Brasil 45 33 36 114

Mb 20 13 14 47

% 44% 39% 39% 41%
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Taekwondo
A Seleção Militar Brasileira de Taekwondo conta 

atualmente com 17 atletas de alto rendimento, sendo 
12 deles integrantes da Seleção Brasileira civil. 

Com o objetivo de conquistar as primeiras coloca-
ções no cenário mundial militar, a Seleção Militar Bra-
sileira de Taekwondo tem como perspectiva a incorpo-
ração de seis atletas de alto rendimento para reforçar 
as categorias do masculino até 58 kg e até 63 kg e as 
categorias do feminino até 53 kg, até 57kg e até 73 kg.

São excelentes as chances de conquistas de me-
dalhas no Campeonato Mundial do CISM neste ano 
no Irã. Entretanto, essa competição será organizada 
pelo país anfitrião apenas para a participação dos 
atletas masculinos. 

As principais metas incluem a preparação da equi-
pe para os 6º JMM, com especial ênfase para a equipe 
feminina, que representa maiores chances de conquis-
ta de medalhas para o Brasil, e a classificação dos atle-
tas para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. 

Vela
Os anos vindouros apresentam boas expectativas 

de sucesso para a Seleção Militar Brasileira de Vela, 
mantendo a supremacia no âmbito das competições 
do CISM. Existe a previsão para incorporação de mais 
dois atletas masculinos e dois atletas femininos de 
alto rendimento.

Cabe ressaltar que a equipe feminina foi campeã 
mundial militar em 2010 e em 2011 e vice-campeã 
em 2013. A equipe masculina sagrou-se campeã mun-
dial militar em 2011 e em 2013.

Neste ano, o Campeonato Mundial do CISM será 
no Qatar e a Seleção Militar Brasileira de Vela tem 
chances reais de medalhas, tanto no masculino quanto 
no feminino, com o barco da classe 470. 

Com relação aos 6º JMM em 2015, a classe de bar-
co ainda não está definida, mas a chance de sucesso 
é muito grande. Afinal, no 46º Campeonato Mundial 
do CISM na Noruega em 2013, a seleção masculina 
foi campeã e a feminina, vice em uma classe de barco 
inexistente nas Américas – o primeiro contato dos atle-
tas com a embarcação ocorreu no local da competição. 

Com relação aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 
em 2016, praticamente todos os atletas da Seleção Mi-
litar Brasileira têm condições de serem selecionados, 
pois estarão na intensidade máxima de treinos para a 
sua campanha olímpica. 

Pentatlo Naval
A realização dos 5º JMM no Rio de Janeiro favo-

receu a criação de equipes permanentes (masculi-
na e feminina) e também a construção e a reforma 
das instalações de Pentatlo Naval do CEFAN, o que, 
juntamente com uma maior participação em com-
petições internacionais, possibilitou uma melhora 
significativa no desempenho da Seleção Militar Bra-
sileira de Pentatlo Naval. 

No período entre 2010 e 2013, a CDM organizou 
dois campeonatos mundiais do CISM, três torneios in-
ternacionais e uma clínica técnica que propiciaram um 
maior intercâmbio com nações amigas e ratificaram o 
Brasil como uma potência mundial na modalidade. 

O desempenho da equipe acompanhou esse movi-
mento ascendente que culminou com o excelente re-
sultado alcançado no campeonato mundial em 2013. 
A Seleção Militar Brasileira de Pentatlo Naval tem 
como perspectiva a incorporação de mais duas atletas 
de alto rendimento. 

Para os 6º JMM em 2015, a expectativa é de que 
ambas as equipes (masculina e feminina) se mante-
nham entre os três primeiros colocados. Na categoria 
individual, alguns atletas, que estão entre os melhores 
do mundo, possuem plenas condições de conquistar 
medalhas na competição.

Atletismo e Maratona
Atualmente, as modalidades se ressentem de atle-

tas no âmbito nacional com resultados de nível olím-
pico; no entanto, no curto e no médio prazo (2016 e 
2020), espera-se reverter esse quadro. 

A Seleção Militar Brasileira de Atletismo preten-
de incorporar mais quatro atletas de alto rendimento 
(duas femininas e dois masculinos).

As perspectivas de conquistas de medalhas da Se-
leção Militar Brasileira de Atletismo nos 6º JMM são 
as melhores possíveis.

Futebol Feminino
A Seleção Militar Brasileira de Futebol Feminino 

foi campeã em 2010 e em 2011 e terceira colocada em 
2012 nos campeonatos mundiais do CISM.

No ano passado não houve campeonato mundial 
do CISM; entretanto, para manter a Seleção Militar 
Brasileira de Futebol Feminino em atividade, a equipe 
participou dos campeonatos carioca e brasileiro repre-
sentando o Clube de Regatas Vasco da Gama.
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Para os 6º JMM, a expectativa é de que a equipe se 
mantenha entre as três primeiras colocadas.

Lutas Associadas
Esta modalidade esportiva, apesar de ser uma das 

mais antigas disputadas ao longo dos séculos de ma-
neira competitiva, é pouco divulgada no Brasil.

Espera-se, em médio prazo, que o aumento do 
número de praticantes possibilite a descoberta de 
novos talentos e o consequente desenvolvimento do 
nível técnico dos atletas de alto rendimento selecio-
nados pela MB. 

A Seleção Militar Brasileira de Lutas Associadas 
tem como perspectiva a incorporação de mais quatro 
atletas de alto rendimento.

Certamente, o treinamento continuado com esses 
atletas proporcionará a conquista de resultados nos 6º 
JMM em 2015 e nos Jogos Olímpicos do Rio de Janei-
ro em 2016, principalmente nas categorias femininas, 
em que a MB conta com a 3º SG-RM2-EP Joice Souza 
da Silva, que disputou as Olimpíadas de 2012 e é, atu-
almente, a 8ª colocada no ranking mundial.

Orientação
A CDM proporciona total apoio para que a Seleção 

Militar Brasileira de Orientação possa desenvolver seu 
treinamento de forma planejada, organizada e extre-

mamente profissional visando à obtenção de bons re-
sultados nos 6º JMM em 2015. 

O treinamento continuado e intensivo após a se-
letiva, que será realizada neste ano com a concentra-
ção das equipes masculina e feminina até 2015, dará 
possibilidades de conquista de medalhas para o Brasil.

Tradicionalmente, existe grande diferença de perfor-
mance entre os atletas europeus e os demais; contudo, 
a exemplo do que ocorreu nos 5º JMM, quando a equipe 
brasileira conquistou uma medalha de bronze, essa dife-
rença diminuirá drasticamente nos 6º JMM, pois esses 
atletas sairão de sua zona de conforto, clima, relevo e ve-
getação para ambiente diferente, e vários países de des-
taque não participarão devido às distâncias envolvidas.

O Brasil, apesar de todas as dificuldades, fica à 
frente de todos os países das Américas, Ásia e África, 
sendo obviamente superado pelos países da Europa, 
berço da Orientação mundial.

Cabe ressaltar que a Orientação foi escolhida 
como esporte-demonstração nos Jogos Olímpicos de 
Tóquio em 2020.

Tabela das Perspectivas de Medalhas nos 
6º Jogos Mundiais Militares na Coreia do Sul em 2015

Modalidade
5º JMM-2011 6º JMM-2015 Comparativo

Ouro Prata Bronze Ouro Prata Bronze 5º JMM 6º JMM
Boxe 4 0 2 2 1 4 6 7

Taekwondo 3 4 3 3 2 3 10 8

Vela 2 1 0 3 0 0 3 3

Pentatlo Naval 0 0 4 2 2 2 4 6

Atletismo 8 3 3 11 4 4 14 19

Maratona 0 0 0 0 0 0 0 0

Futebol Feminino 1 0 0 0 0 1 1 1

Lutas Associadas 0 0 0 2 4 5 0 11

Orientação 0 0 1 0 0 2 1 2
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Atletas da Marinha do 
Brasil são promovidos 
no dia do Marinheiro1º
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Na manhã do dia 12 de dezembro de 2013, durante a 
cerimônia alusiva ao Dia do Marinheiro, 50 atletas inte-
grantes do Programa Olímpico da Marinha (PROLIM) fo-
ram promovidos no Centro de Educação Física Almirante 
Adalberto Nunes (CEFAN), no Rio de Janeiro. Ao todo, 174 
atletas foram promovidos; contudo, apenas os que treinam 
no Rio de Janeiro puderam comparecer ao evento.

A cerimônia contou com a presença do Comandante do 
CEFAN e Presidente da Comissão de Desportos da Marinha, 
Contra-Almirante (FN) Luiz Artur Rodrigues Nunes, e de 
atletas como: Isabel Swan, da seleção brasileira de vela; 
Jenilson Rodrigues, o “Mão”, goleiro da Seleção Brasileira 
de Futebol de Areia; e Kátia Cilene, jogadora de Futebol.

A portaria do 1º Distrito Naval promoveu 172 atletas à 
graduação de Terceiro-Sargento (RM2-EP) e dois à gradu-
ação de Cabo (RM2-EP). A promoção foi possível graças a 
um Decreto Presidencial que permitiu que os Marinhei-
ros, atletas RM2 com Ensino Fundamental, pudessem ser 
promovidos a Cabos e, os com Ensino Médio, a Terceiros-
Sargentos.

A promoção demonstra, mais uma vez, o compromisso 
da Marinha do Brasil em apoiar o desporto nacional e 
o esporte olímpico brasileiro. Também procura garantir 
melhores condições para os atletas militares, estimulando 
o estudo como forma de incremento à carreira e à prepa-
ração para os Jogos Mundiais Militares de 2015 na Coreia 
do Sul e os Jogos Olímpicos Rio 2016.

O Almirante Rodrigues destacou a importância da pro-
moção para o PROLIM: “Além de estimular novos talentos 
à incorporação, é um incentivo maior para aqueles que 
já estavam na Marinha buscarem melhores resultados e 
melhor representarem a nossa Força”, afirmou.
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O Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN) é uma Organização Militar da Marinha do 
Brasil (MB) voltada inteiramente para o preparo e a manutenção das valências físicas de militares. No entanto, 
em 2008, com a finalidade de melhor representar o país em competições internacionais de cunho militar e, ao 
mesmo tempo, apoiar o projeto olímpico do Brasil, deu-se início a um processo de captação de recursos humanos, 
no meio civil, com potencialidade para as Olimpíadas de 2016. 

O sucesso do projeto foi de tal ordem que, já em 2011, mostrou resultados positivos quando, nos 5º 
Jogos Mundiais Militares, entre os 111 países participantes, o Brasil sagrou-se campeão com a expressiva 
conquista de 114 medalhas, sendo 45 de ouro, 33 de prata e 36 de bronze, destronando países como China 
e Alemanha, tradicionais no desporto militar. Em 2012, nas Olimpíadas de Londres, estivemos presentes 
com 51 atletas na Delegação Brasileira.

 Hoje, o CEFAN é uma das instituições selecionadas pelo Comitê Rio 2016 como instalação de treinamen-
to pré-jogos e de treinamento oficial durante as Olimpíadas. Localizado próximo aos principais eixos viários 
de acesso à cidade do Rio de Janeiro (Avenida Brasil, Linha Vermelha, Linha Amarela, Aeroporto Interna-
cional do Galeão), com área útil de aproximadamente 226 mil metros quadrados, possui entre suas 
i n s t a l a ç õ e s : ginásio poliesportivo climatizado, dois campos de Futebol de campo (oficiais), 
quatro quadras de Voleibol de Areia, um campo de Beach Soccer, piscina olímpica e piscina 

Relações 
institucionais / internacionais

Capitão-de-Mar-e-Guerra (RM1) Marcio Otávio Agnese Filho
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de Saltos Ornamentais (homologadas para competições 
internacionais), pista de Atletismo (homologada para 
competições internacionais), estande de tiro, área para 
Boxe com dois ringues e implementos de treinamento, 
área de hospedagem com 394 leitos, área de estaciona-
mento para mais de 500 veículos, auditório com todos 
os recursos audiovisuais, rampa de acesso para embar-
cações via Baía de Guanabara e, finalmente, um Cen-
tro de Reabilitação Físico-Funcional com o que existe 
de mais moderno na área de Fisioterapia.

Conscientes de nossa responsabilidade e sabedo-
res de que mais difícil que construir é manter, nossa 
missão tem sido a busca diuturna por recursos que 
nos possibilitem conservar este precioso legado. Se-
guindo a máxima de que bem administrar é saber 
definir prioridades, estamos “fazendo a nau andar”, 
mesmo com ventos contrários. Para atender a essa 
demanda, o CEFAN tem estreitado convênios com 
entidades voltadas para o desporto e disponibilizado 
suas instalações para a realização de eventos com vi-
são direcionada aos esportes.

Atualmente, o CEFAN desenvolve em suas ins-
talações diversas atividades que contribuem para o 
esporte e para a Educação Física militar e civil: con-
dução de cursos de especialização e aperfeiçoamento 
de militares na área de Educação Física; apoio no 
desenvolvimento de projetos de cunho esportivo-so-
cial, como o Programa Forças no Esporte e o Projeto 
Olímpico Marinha do Brasil–Odebrecht; celebração 
de convênios com confederações esportivas e outras 
entidades ligadas ao desenvolvimento do esporte; e 

organização de eventos esportivos militares e civis 
em nossas instalações. Em 2013, destacamos, entre 
outros, os seguintes convênios e eventos:

Convênios
•	 Confederação Brasileira de Lutas Associadas 

(CBLA);

•	 Vasco da Gama;

•	 UNISUAM; e

•	 Mitra Episcopal.

Eventos
•	 Jogos Nacionais do SESI/FIRJAN;

•	 Instituto Compartilhar;

•	 gravação de programas (Esporte Espetacular) e 
novelas;

•	 eventos infantis: 

•	 Corrida de São Sebastiãozinho; e

•	 Circuitinho O2 (Corrida Academia Kids).

Eventos Esportivos
•	 Workshop de Esporte Paralímpico e Circuito 

Loterias Caixa Paralímpico

•	 ITTF Junior Circuit 2013 (Tênis de Mesa);

•	 Open Cidade Maravilhosa de Taekwondo;

•	 2ª Etapa do Circuito de Jiu Jitsu 2013; e

•	 Taça Brasil de Saltos Ornamentais.

Seção de Relações Institucionais / Internacionais
Tel.: (21) 2101-0974
E-mail: institucional@cefan.mar.mil.br 
  international@cefan.mar.mil.br 
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Barnabé, o campeão 
do Pentatlo Militar 1º
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A história do esporte na Marinha é marcada por 
vitórias e conquistas. Muitos atletas militares foram 
consagrados nacional e internacionalmente. Um de-
les é o grande campeão de Pentatlo Militar, 3ºSG-FN
-IF Barnabé Santos Souza, que, infelizmente, faleceu 
duas semanas após conceder esta entrevista para a 
Revista Podium Naval.

O destino da carreira militar de Barnabé na Mari-
nha parecia estar traçado. Não foi à toa que ele nas-
ceu em 11 de junho de 1937, Data Magna da Ma-
rinha, na pequena cidade de Mata de São João, na 
Bahia. Ingressou no Corpo de Fuzileiro Navais em 6 
de junho de 1956, aos 18 anos. Serviu, entre outras 
OM, no Batalhão Paissandu, no Batalhão Riachuelo, 
na Ilha das Flores, na Casa do Marinheiro, no 1º Dis-
trito Naval e também no Centro de Educação Física 
Almirante Adalberto Nunes (CEFAN).

Barnabé passou por vários esportes antes do Pen-
tatlo Militar. Iniciou sua carreira como boxeador, ten-
do participado de competições internas pela Marinha. 
Depois foi para o futebol, onde competiu pelo Clube 
de Regatas Vasco da Gama e pelo Botafogo de Futebol 

e Regatas. Chegou a jogar com nomes consagrados, 
como Orlando, Brito (zagueiro da Seleção Brasileira), 
Mané Garrincha, Pelé e Jairzinho.

Mas foi como atleta de Pentatlo Militar que obteve 
as maiores conquistas da sua vida. Seus títulos mais 
importantes foram os campeonatos mundiais de Pen-
tatlo Militar por equipes: em 1960, no Brasil, e em 
1965, na Holanda, onde também conquistou o 3º lugar 
na categoria individual. Além disso, foi campeão Sul
-americano de Decatlo em 1961 no Peru. Essas modali-
dades exigem muito da condição física e, por isso, seus 
atletas são considerados os mais completos do mundo.

Seus importantes títulos foram:

•	 Campeão Brasileiro de Pentatlo Militar de 
1960 a 1969;

•	 Campeão Sul-Americano de Pentatlo Militar 
em 1968 e 1969; 

•	 Campeão Mundial por equipes em 1960 e 
1965;

•	 Vice-Campeão Mundial por sete vezes; e

•	 Campeão Sul-Americano de Decatlo em 1961.
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Podium: Como foi a sua ex-
periência no Corpo de Fuzilei-
ro Navais?

Barnabé: Foi a melhor possí-
vel. Nós precisamos passar isso 
aos mais jovens. O CFN sempre foi 
uma família para mim.

Podium: O que significou 
para você ser militar?

Barnabé: (Bastante emocio-
nado) Eu não tenho palavras para 
explicar. Sempre passei a minha 
experiência aos mais jovens, 
principalmente para aqueles que 
querem seguir a carreira. É mui-
to importante que eles saibam o 
real significado de ser um militar. 

Aqui somos uma família, aprende-
mos o sentido de camaradagem. 
Quando acontece algo mais gra-
ve no país, a primeira coisa que 
fazem é: “Chamem os militares, 
chamem os Fuzileiros Navais”.

Podium: O que te fez ingres-
sar no Pentatlo Militar?

Barnabé: Eu ainda jogava no 
Botafogo quando assisti a uma 
competição de Pentatlo Militar 
e disse ao treinador: “Me coloca 
para fazer isso aí que eu consi-
go”. Na verdade, o que eu queria 
mesmo era um esporte que eu 
pudesse ter um desenvolvimento 
individual e também provar para 

o mundo que o Brasil existia na 
prática da modalidade.

Podium: Por quanto tempo 
você competiu pela Marinha 
do Brasil?

Barnabé: Toda a minha carrei-
ra na Marinha foi voltada para o 
esporte. Não entrei com essa inten-
ção, mas acabei me interessando e 
me destacando durante os 32 anos 
que fiquei no CFN. Competi pelo 
Pentatlo Militar até os 45 anos.

Podium: Você pratica al-
gum esporte atualmente? De-
senvolve algum trabalho na 
área esportiva? Qual?

A revista Podium Naval, em sua primeira edição, conversou como Sargento Barnabé para que ele pudesse 
contar um pouco mais da sua carreira e da sua vida. Em muitos momentos da entrevista, ele mostrou-se emocio-
nado ao lembrar de sua trajetória na Marinha.
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Barnabé: Hoje não pratico 
mais esporte, apenas uma leve ca-
minhada por causa da idade, mas 
não me afastei do esporte. Dou au-
las de atletismo para a 3ª idade e 
também treino maratonistas e ul-
tramaratonistas na Praça Paris, no 
Rio de Janeiro. Treinei a equipe Sul 
Carioca que participou da Ultrama-
ratona 24h dos Fuzileiros Navais, 
em 2012, no CEFAN.

Podium: Qual a conquista 
mais emocionante de toda a 
sua carreira? 

Barnabé: Foi representar o 
meu país no Campeonato Sul-A-
mericano de Atletismo (Decatlo) 
no Peru, em 1961, onde conquis-
tei o 1º lugar.

Podium: Quantas medalhas 
ao todo você conquistou duran-
te a carreira militar?

Barnabé: São mais de duas 
mil. A minha casa é cheia de me-
dalhas e troféus. 

Podium: Quais foram as 
suas principais condecorações?

Barnabé: Fui condecorado 
pela Rainha da Suécia e pelos Pre-
sidentes João Figueiredo e Costa e 
Silva. Fui agraciado com as con-
decorações de Mérito Esportivo 
Militar, Mérito Naval, Medalha 
Naval de Serviços Distintos, Mé-
rito Tamandaré, Pacificador, entre 
outras. Estive até com a Rainha 
Elizabeth da Inglaterra.

Podium: O que você tem a 
dizer aos jovens atletas milita-
res da Marinha do Brasil?

Barnabé: Que nunca desistam 
dos seus sonhos.

Podium: E o que você tem a 
dizer aos seus companheiros de 
reserva?

Barnabé: Contem suas experi-
ências aos mais jovens.
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