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Editorial

Após o sucesso alcançado no lançamento, é com gran-
de satisfação que a Comissão de Desportos da Marinha 
(CDM) e o Centro de Educação Física Almirante Adalberto 
Nunes (CEFAN) apresentam a segunda edição da Revista 
Podium Naval, no mesmo ano em que comemoramos o 
Centenário da “Liga de Sports da Marinha”.

Fundada em 25 de novembro de 1915, a “Liga de Sports 
da Marinha” teve como propósito principal regulamentar e 
incentivar a prática desportiva no âmbito da Força. Como 
prova da sua relevância, constata-se, na ata de fundação, 
a presença, como sócios fundadores, de oficiais que mais 
tarde se tornariam alguns dos mais proeminentes nomes da 
recente história naval brasileira, tais como Áttila Monteiro 
Aché, Sylvio de Noronha, Ary Parreiras, Protógenes Perei-
ra Guimarães, Benjamim Sodré e Jorge Dodsworth Martins, 
dentre outros. Durante a reunião, os oficiais presentes in-
dicaram para exercer a presidência da recém criada Liga o 
então Capitão-de-Corveta Adalberto Nunes, que anos mais 
tarde, como homenagem ao seu pioneirismo, daria o nome a 
este Centro de Educação Física.

Atualmente, o CEFAN e a CDM representam a evolução 
natural da “Liga de Sports da Marinha” e exercem, de for-
ma integrada, papel fundamental em dois grandes segmen-
tos: a prática desportiva e a qualidade de vida. No primei-
ro segmento, desponta o Programa Olímpico da Marinha 
(PROLIM), criado em 2013, com o propósito de contribuir 
para a transformação do Brasil em potência olímpica. Atu-
almente, destaca-se no âmbito do PROLIM, o programa de 
atletas de alto rendimento, iniciado de forma novamente 
pioneira pela Marinha em 2008 e que tem proporcionado 
ao Brasil excepcionais resultados nos mais variados espor-
tes, além dos programas sociais e de base, como o Programa 
Forças no Esporte (PROFESP), que representam uma sólida 
aposta de longo prazo no futuro do desporto e que também 

já vêm apresentando grandes resultados. No segundo seg-
mento, o CEFAN e a CDM vêm contribuindo para a qualida-
de de vida, por meio do programa de incentivo e orientação 
à prática do TFM, resultando na realização de clínicas e 
palestras nas mais diversas OM da Marinha e na atuação de 
militares deste Centro na condução de TFM a bordo dos na-
vios da nossa Esquadra, especialmente nas comissões mais 
longas. Além disso, como Organização Militar de Ensino, o 
CEFAN ministra variada gama de cursos, com ênfase espe-
cial para a formação e o aperfeiçoamento dos militares do 
quadro de Educação Física (EP), processo iniciado desde a 
década de 1920, com a criação da Escola de Educação Físi-
ca. Merecem também destaque o Laboratório de Ciência do 
Exercício (LABOCE), que vem realizando diversos estudos 
científicos junto às OM da MB, resultando na redução de 
lesões e melhora de desempenho, dentre outros benefícios, 
e o Serviço de Reabilitação Desportiva, dedicado priorita-
riamente à reabilitação dos atletas, mas que apóia também 
a família naval, realizando média anual superior a 20.000 
atendimentos e 40.000 procedimentos.

Movidos pelos mesmos ideais que nortearam a cria-
ção da “Liga de Sports da Marinha”, o CEFAN e a CDM 
se renovam a cada dia, por meio de importantes parce-
rias com as mais importantes instituições desportivas e 
acadêmicas, contribuindo para a qualidade de vida dos 
nossos marinheiros e fuzileiros navais e, possibilitando 
uma aproximação, cada vez maior com a população e a 
consequente divulgação da MB. 

Assim, nesta edição a revista Podium Naval presta, em 
sua matéria de capa, uma homenagem à “Liga de Sports 
da Marinha” e apresenta uma excelente retrospectiva da 
história do esporte na Marinha, escrita pelo Prof.Dr. Leo-
nardo Mataruna, que, como Tenente (RM2-T) serviu neste 
Centro. Além dessas matérias, são apresentados diversos 
artigos sobre os trabalhos e eventos ocorridos ao longo de 
2014 e no início de 2015.

Ao chegar à sua segunda edição, a Podium Naval, 
ao mesmo tempo em que mantém o caráter informativo, 
divulgando as principais atividades realizadas nos últi-
mos meses, vai, pouco a pouco, adquirindo também um 
caráter científico, que permitirá, em futuro próximo sua 
consolidação como a revista científica do desporto e do 
treinamento físico militar na Marinha do Brasil. 

Boa leitura a todos.
Esporte é vida, viva o esporte!
Adsumus!
Viva a Marinha!

Contra-Almirante (FN) Carlos Chagas Vianna Braga 
(Comandante)
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Liga de Sports da Marinha: 
onde tudo começou

1º Ten (RM2-T) Vanesca Queiroga Soares

Os atletas da Marinha do Brasil (MB) têm se des-
tacado cada vez mais em competições nacionais e 
internacionais, civis e militares. Seus resultados 
só vêm melhorando nos últimos tempos, gra-
ças ao esforço e à dedicação dos próprios 
atletas, técnicos, comissões técnicas, e 
a toda a estrutura empregada pela MB 
e pelo Centro de Educação Física Al-
mirante Adalberto Nunes (CEFAN) para 
que o esporte brasileiro tenha cada vez 
mais conquistas. 

A expressiva melhora 
nos resultados dos atletas 
de alto rendimento da MB 
é uma conquista que vem 
do aperfeiçoamento do 
Programa Olímpico da 
Marinha (PROLIM), 
iniciado em no-
vembro de 2008 
e regulamentado 
em janeiro de 
2013, que tinha 
como objetivo 

fazer com que o Brasil alcançasse os primeiros luga-
res no ranking dos melhores nos 5o Jogos Mundiais 
Militares do CISM – os Jogos da Paz, realizados em 

julho de 2011 no Rio de Janeiro. O resultado 
foi tão positivo, com o país em primeiro lu-

gar no quadro geral de medalhas, que o 
PROLIM cresceu e está dando cada vez 
mais frutos no ideal de transformar o país 
em uma potência olímpica. 

Hoje, o PROLIM agrega e super-
visiona atletas de alto rendi-

mento de vários esportes, 
como boxe, lutas associa-

das, natação, vôlei de praia, 
judô, etc. Mas a iniciativa não 

é inédita na MB. Antes do 
sucesso do PROLIM, há 

cem anos, um grupo 
de oficiais decidiu 
se reunir no Clube 
Naval para dis-
cutir formas de 
fazer com que o 
esporte na Força 
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se organizasse e fosse respeitado. Foi o nascimento da 
Liga dos Sports da Marinha (LSM). 

Antes da criação da LSM, não existia nenhuma or-
ganização esportiva na MB, pois os esportes eram vistos 
como uma atividade recreativa ou de demonstração. No 
entanto, as atividades físicas regulares já faziam parte do 
treinamento e do preparo para o trabalho na Força desde o 
início do século XIX. A partir de 1841, no entanto, essas 
atividades desportivas sem compromisso, regulamentação 
ou sistematização começaram a se organizar através da 
participação dos militares em desafios, festividades marí-
timas, competições amadoras, etc. 

As mudanças já estavam a caminho. O Decreto n. 2163, 
de 1o de maio de 1858, reorganizou a Academia de Ma-
rinha, tornando-a Escola de Marinha e reformulando sua 
grade curricular. Foi inserida a “prática de esgrima uma 
vez por semana, ginástica uma vez por semana e natação 
duas vezes por mês e aos domingos antes da missa”. Esse 
princípio de sistematização aproximou outros esportes da 
vida militar, como equitação, futebol, tiro e remo. 

A partir de 1862, começaram a ser realizadas competi-
ções de remo organizadas pela MB na Enseada de Botafo-
go com a participação de diferentes tipos de barcos. Essas 
regatas contribuíram não só para a divulgação do esporte 
entre os militares, mas também na própria sociedade ca-
rioca que, por conta de costumes culturais, não tinha o 
hábito de participar ou acompanhar o remo. Em 1895, foi 
feita uma tentativa de criação de uma organização repre-
sentativa dos clubes de remo para que fossem programa-
das competições oficiais. Nos dois primeiros anos, essa 
organização foi pouco expressiva. Mas, a partir de 31 de 
julho de 1897, com a presidência entregue ao Capitão-Te-
nente Eduardo Ernesto Midosi, oficializou-se a criação da 
União de Regatas Fluminense (URF). 

Além do remo, outro esporte náutico teve participação 
direta dos militares da MB em seu processo de organiza-
ção: a vela. Os militares já praticavam a modalidade como 
forma de treinamento de suas habilidades navais. Apenas 
em 1906 foi efetivada a criação do primeiro clube brasi-
leiro da modalidade: o Yatch Club Brazileiro, tendo como 
seu primeiro Comodoro o então Ministro da Marinha, Al-
mirante Alexandrino Faria de Alencar. 

Os exemplos do remo e da vela mostram que a MB ru-
mava para um caminho no qual os esportes se tornavam 
mais importantes para a instituição e a própria MB torna-
va-se fundamental na organização dos desportos no país. 
Porém, mesmo com o engajamento de praças e oficiais 
em organizar competições e esportes fora das Organiza-
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ções Militares (OM), internamente a MB ainda não 
havia criado sua própria organização e regulamenta-
ção quanto ao esporte e à educação física. 

Foi então a partir de 1906, sob as ações do Almi-
rante Alexandrino Faria de Alencar, que começou a 
preocupação de se modernizar a MB. E, dentro desse 
panorama, iniciaram-se as discussões sobre a neces-
sidade da introdução das atividades físicas regulares 
como forma de melhor preparar o pessoal para as ati-
vidades do dia a dia na instituição. Mesmo assim, 
essa sistematização da educação física na MB só ocor-
reu, de fato, no ano de 1925. 

Cada vez mais, os militares participavam de dife-
rentes tipos de esporte. Um grupo chegou a participar 
das primeiras competições oficiais de basquete no 
Brasil. Em 1915, o Corpo de Marinheiros Nacionais 
de Villegagnon participou do 1o Campeonato de Bas-
quetebol, organizado pela Associação Cristã de Moços 
(ACM) no Brasil. E isso foi uma das motivações para 
a criação da LSM. 

No início do século XX, o processo de regulamen-
tação de entidades esportivas aumentou. Com isso, 
a necessidade de instituições para reger a organiza-
ção desses esportes também aumentou. Sendo assim, 
essa preocupação tornou-se necessária também no 
âmbito das Forças Armadas. Com vários esportes pra-

ticados por militares da MB, houve a necessidade de 
centralizar as competições militares já existentes e 
aumentar o número de esportes praticados. Foi assim 
que nasceu a LSM. 

Em 25 de novembro de 1915, um grupo de oficiais 
se reuniu na sala de conferências do Clube Naval, no 
Centro do Rio de Janeiro, para fundar a LSM, uma 
entidade diretora de esportes navais. Na primeira 
reunião, já foram definidos os responsáveis pelas 
funções administrativas da Liga e o pavilhão da enti-
dade. O escolhido para 1o Diretor-Presidente da LSM 
foi, na época, o Capitão de Corveta Adalberto Nunes, 
futuro patrono do CEFAN. Acompanhando-o, o Capi-
tão-Tenente Alberto de Lemos Basto, como Diretor-
Secretário, e o 1o Tenente Alfredo Sinay, como Dire-
tor-Tesoureiro. O pavilhão escolhido para representar 
a LSM foi elaborado pelo 1o Tenente Gustavo Goulart: 
constava de uma “âncora vertical feita a risco preto 
sobreposta com um salvavidas [sic] circular verme-
lho, sobre o qual se vêm [sic] em preto as iniciaes 
[sic] do nome da Liga, estando este conjunto sobre um 
campo branco” [sic]. 

A regulamentação institucional só aconteceu em 
janeiro de 1916. No entanto, a partir da reunião dos 
oficiais no Clube Naval, a LSM passou a ser respon-
sável pela organização, promoção e divulgação da 
prática esportiva na MB. Algumas das primeiras ati-

Adalberto Nunes  Careta em 15 de outubro de 1921 Revista da Semana de 1922
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vidades da LSM foi a organização de campeonatos 
internos de natação, water polo e futebol. 

Durante os 25 anos de sua existência, a LSM con-
tribuiu para a disseminação do esporte na MB e no 
país. Foram organizadas competições entre navios e 
OM de terra, entre militares da MB e do Exército 
Brasileiro (EB) e com civis. No entanto, mesmo com 
todo o protagonismo da LSM nos esportes nacionais, 
os seus membros encontravam dificuldades dentro 
da própria Força. Alguns comandantes de OM não 
aceitavam a importância das atividades físicas, prefe-
rindo proibi-las. Mas esse pensamento vem mudando 
com o tempo. 

Com a criação da LSM, a participação de mili-
tares da MB em competições esportivas militares e 
civis alcançou patamares de representação nacional. 
Isso aconteceu ainda na década de 1920. Durante a 
primeira participação do Brasil em Jogos Olímpicos, 
na Antuérpia, havia um número significativo de mi-
litares da MB competindo nas equipes de natação e 
water polo, por exemplo. 

Por muito tempo, no entanto, a LSM e a Liga de 
Sports do Exército (LSE) não tinham filiação à Confe-
deração Brasileira de Desportos (CBD), entidade que 
organizava os esportes no país. Até 1922, as duas 
ligas participavam das competições organizadas pela 
CBD como convidadas. Mas, com a necessidade de 

apoio na organização dos Jogos Esportivos do Cente-
nário da Independência, uma aproximação entre as 
entidades fez-se necessária e as ligas militares final-
mente foram filiadas à CBD. 

A LSM foi responsável, também, pela criação da 
Escola de Educação Física, em 1925, mesmo ano em 
que os estatutos da Liga foram aprovados pelo Mi-
nistério da Marinha. Outra grande conquista, ocor-
rida graças aos esforços dos responsáveis pela LSM, 
aconteceu em 1926. A partir dessa data, a prática de 
esportes dentro da MB passou a ser um compromis-
so dos militares, tanto em treinos diários, como nas 
competições internas. 

A LSM chegou ao fim em 1940, quando foi extinta 
para a criação do Departamento de Educação Física 
da Marinha, que assumiu suas funções. Sem a cria-
ção da LSM e do Departamento de Educação Física, 
hoje a MB não teria um posto tão importante junto ao 
esporte nacional de alto rendimento.

No entanto, a LSM deixou um legado importante 
para o esporte nacional, civil e militar. Ela foi a pro-
pulsora para a criação do CEFAN e do PROLIM. O su-
cesso de hoje, espelhado nas medalhas conquistadas 
pelos atletas de alto rendimento do programa, vem 
também do que foi conquistado por aqueles oficiais 
nos idos de 1915, que sonhavam com o engrandeci-
mento do esporte militar e nacional. 

Remadores C R Botafogo, 1894Sport Illustrado, 30 de agosto de 
1938

Fon Fon, 08 de setembro de 1923
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Da Liga de Sports da Marinha 
aos Jogos Olímpicos: leituras 
contemporâneas sobre 
investimentos e inovações entre 
2008-2014 na Educação Física e 
no Esporte de Alto Rendimento na 
Marinha do Brasil

Prof. Dr. Leonardo José Mataruna dos Santos

Introdução 
Historicamente, a Marinha do Brasil possui uma 

tradição de inovar no que tange aos investimentos 
multiesportivos, o que ocorre desde a criação da Liga 
de Sports da Marinha (LSM). Enquanto o Exército Bra-
sileiro focava em uma tendência monoesportiva em 
1915, com a Liga Militar de Football do Exército, a 
Marinha diversificava o processo de gestão esportiva 
apostando em modalidades aquáticas, como natação, 
water polo, remo e vela (CANCELLA, 2013; CAN-
CELLA e MATARUNA, 2012a; 2012b). Os ditos espor-
tes militares, exercícios físicos funcionais voltados à 
tropa, foram traduzidos para o campo competitivo e 
inseridos como atividades da LSM, assim como o pró-
prio futebol, que foi adotado como esporte e serviu, 
além de prática interna, como mecanismo de duelo de 
performance atlética entre Exército e Marinha (CAN-
CELLA, 2013; 2014).

O início do século XX foi marcado pela criação de 
diversas ligas, que passaram a regular o esporte no país 
e acabaram por fundar a Federação Brasileira de Sport 
em 1914; após um biênio, essa entidade se conver-

teria na Confederação Brasileira de Desportos (CBD), 
conforme reporta Cancella (2013, p. 686). COB (2015a) 
relembra que, na mesma data de criação da CBD, tam-
bém foi criado o Comitê Olímpico Nacional, atual Co-
mitê Olímpico Brasileiro. De acordo com COB (2015b), 
“a CBD passou a se chamar Confederação Brasileira de 
Futebol em 24 de setembro de 1979”. Cancella (2013) 
destaca que as Forças Armadas (FFAA) seguiram a ten-
dência da época da criação das Ligas: em 22 de junho 
de 1915, foi criada a Liga de Futebol do Exército e, em 
25 de novembro do mesmo ano, por meio de um grupo 
de oficiais da Marinha, a LSM estava fundada. Desde 
a criação do Comitê Olímpico Nacional no Brasil, as 
FFAA contribuíram não somente cedendo atletas para 
as provas de maior relação com as Ligas Esportivas 
Militares (LEM), como, por exemplo, o tiro pelo Exér-
cito e o water polo pela Marinha, mas também cor-
roborando com outros esportes. Mormente, as FFAA 
cooperaram para os processos administrativos da nova 
instituição e para a organização dos Jogos Olímpicos 
Latino-Americanos/Jogos do Centenário da República 
(COB, 2015a; CANCELLA, 2014; TORRES, 2012).
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Essas relações e interações entre as Forças segui-
ram com a criação das suas respectivas escolas de 
educação física e continuam até os dias atuais. As re-
lações entre Marinha e Exército são entendidas como 
fundamentais para a compreensão da organização e 
do sincronismo necessários para o combate, integran-
do, assim, as Forças Armadas não de lados opostos 
das quadras, pistas, piscinas ou tatames, mas sim do 
mesmo lado do campo de batalha para uma deter-
minada ação ofensiva, como relata Silva (2013). O 
referido autor ressalta que é lógico que, para um mi-
litar de uma das Forças, quando há disputa em uma 
competição esportiva, a vitória faz parte do processo 
de rivalidade. Contudo, em uma situação real, as For-
ças são dependentes uma da outra para operar em um 
combate ou agir em um teatro operacional, fato que o 
desporto revela como mensagem por meio dos even-
tos que reúnem as Forças em confrontos esportivos. 
A rivalidade entre as Forças Armadas Brasileiras no 
campo dos exercícios físicos e do esporte tem, pelo 
menos, um século de história, iniciada com a criação 
das instituições reguladoras do esporte.

A Missão Militar Francesa (MMF) promoveu a gi-
nástica e o exercício físico como elementos de prepa-
ração do soldado para a guerra no Brasil (EGE, 2014; 
CANCELLA, 2014). Segundo Ege (2014), a MMF foi 
iniciada em março de 1906 e garantiu avanços em 
áreas fundamentais, como no campo operacional, nos 
ritos de hierarquia e disciplina, no preparo físico da 
tropa e na cultura do oficialato. A Força Pública de 
São Paulo também recebeu influência francesa e criou 

a primeira escola de educação física do país (EGE, 
2014). Na concepção de Araújo (2015), por ter saído vi-
toriosa da Primeira Grande Guerra, a França exportou 
para o Brasil tendências militares que influenciaram 
a educação militar. A educação física militar ainda 
carrega como legado uma forte influência não só fran-
cesa mas também de outras vertentes europeias para 
as ginásticas, o desporto e a preparação do corpo para 
o combate. Posteriormente, com a criação dos cursos 
de Educação Física nas FFAA e de outros cursos nas 
carreiras militares, foi possível identificar que se co-
leta um legado educacional desse período até os dias 
atuais (MATARUNA, 2015; ARAÚJO, 2015; SOEIRO, 
2003). Sem dúvida, a influência da MMF foi muito 
superior no Exército e na Força Pública de São Paulo, 
que receberam os especialistas estrangeiros, do que na 
Marinha no que tange às influências internacionais, 
discussão que precisa ser mais explorada por interes-
sados no tema, mas que não é o objetivo deste texto. 
Pelegrino Filho (2005) ressalta a positiva organização 
da Missão Militar Francesa em relação ao ensino de 
práticas militares, gestão e doutrinas que influencia-
ram desde a questão da formação de soldados e oficiais 
até a criação de novos cursos e o incentivo à prática de 
exercícios físicos, conforme ressaltam Cancella (2014), 
Pelegrino Filho (2005) e Malan (1988).

Esse entendimento histórico das disputas entre Ma-
rinha e Exército se faz necessário para que haja uma 
compreensão do pioneirismo que a Marinha do Brasil 
teve ao longo dos anos nos campos da Educação Física 
e do Esporte. Neste texto, abordar-se-á um determi-
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nado recorte temporal; contudo, a história do Espor-
te na Marinha do Brasil é muito rica e recomenda-se 
que novas pesquisas utilizando a história oral possam 
ser aplicadas, principalmente sobre o período após a 
Segunda Grande Guerra até o fim do Século XX, jus-
tamente enquanto os autores de tantas façanhas, con-
quistas, iniciativas e glórias ainda se encontram vivos 
e com a história vivida latente em suas mentes. Marc 
Bloch (2001), um dos maiores historiadores de todos 
os tempos, e também um dos criadores da Escola dos 
Annales na França (movimento inovador no estudo da 
história), afirma que não é possível entender o pre-
sente sem estudar o passado, e também não é possível 
compreender o passado sem estudar o presente: “quem 
conhece ambos sabe agir melhor sobre o presente”. 

Primeiramente, a Força inovou com a LSM; de-
pois, com a sua Escola e Curso de Educação Física; 
e, nos dias atuais (leia-se período do estudo), com os 
editais de convocação para programas de alto rendi-
mento de atletas focando os Jogos Mundiais Militares 
(JMM), e, sem dúvidas, com o PROLIM – o Programa 
Olímpico da Marinha. 

Metodologia
Para a elaboração deste trabalho, utilizou-se a me-

todologia de história do tempo presente, levando em 
consideração as orientações de Fiorucci (2011) para as 
recomendações dos critérios do recorte temporal (perío-
do de 2008 a 2015, devido aos investimentos realizados 
nas FFAA tendo em vista os megaeventos esportivos – 
Rio 2011 a Rio 2016). Quanto às fontes primárias obser-
vadas, relativas às performances dos atletas (boletins 
de noticias – BONO, que comprovam os resultados es-
portivos), destacam-se as do período de março de 2009 
a setembro de 2015; porém, esses BONOs não foram 
utilizados sob a forma de citação, tendo sido substitu-
ídos por relatos de experiências de atletas militares e 
encarregados de equipes, coletados por ferramentas da 
história oral numa perspectiva etnográfica.

Esse método de investigação serviu para tratar da-
dos de observação participante ou observação de cená-
rios (os eventos esportivos e o envolvimento de atletas 
de alto rendimento), conforme recomendam Pereira e 
Lima (2010, p. 3).

Achados do esporte militar na 
Marinha

No período pré-Jogos Mundiais, a Marinha do Bra-
sil se preparava para uma mudança de comportamen-
to em relação à prática de exercícios físicos. Durante 
muitos anos, “militares que privilegiavam a prática 
contínua do esporte na carreira militar na Marinha 
carregavam um estigma de que não queriam nada para 
com o aprimoramento da carreira”, palavras de um dos 
oficiais superiores entrevistados para esta pesquisa, 
que reportou ser um dos primeiros colocados em todos 
os cursos da carreira. 

É de conhecimento popular que, entre as FFAA, 
a Marinha buscou inovar com tendências em relação 
ao esporte e ao exercício físico. Contudo, o Exército, 
durante muitos anos, valorizou mais a atividade física 
que a Marinha, quiçá por ser uma força terrestre (hi-
pótese do autor). O fato é que, da criação do Centro de 
Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), 
na década de 1970, ao ano de 2008, o esporte na Mari-
nha cresceu sob o ponto de vista da Armada com uma 
perspectiva de projeção do esporte e dos atletas em ní-
vel nacional. E, justamente no ano que compreende o 
corte inicial deste estudo, a Educação Física e o Esporte 
passaram para a jurisdição dos Fuzileiros Navais, pri-
meiro com o Comando de Pessoal de Fuzileiros Navais 
(CEPesFN), e, depois, com o Comando-Geral do Corpo 
de Fuzileiros Navais (CGCFN)1, com uma expectativa de 
projeção nacional e internacional.  

O gerencaimento realizado pelos Fuzileiros Navais 
proporcionou uma revisão nos manuais de instrução 
física e a adoção de novas tendências de treinamento 
esportivo e preparação física, como, por exemplo, os 
exercícios funcionais, o treinamento suspenso (TRX) e 
o Levantamento de Peso Olímpico (LPO). Neste novo 
ciclo da educação física militar na Marinha do Brasil, 
foram publicadas as “Normas sobre Treinamento Fí-
sico Militar, Teste de Avaliação Física e Teste de Su-
ficiência Física na Marinha do Brasil”, denominadas 
CGCFN-15 (2009), que otimizaram a perspectiva do 
Treinamento Físico Militar (TFM). Essa nova tendên-
cia influenciou, também, as Organizações Militares da 
Armada, a exemplo do Navio-Escola Brasil, que traba-
lhou com o CGCFN-15 e outras novas metodologias, 
conforme descrevem Urbancg e Silva (2013). Conforme 
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retratam os autores, que relatam o interesse em apri-
morar o condicionamento físico dos militares, nessa 
OM o TFM não é obrigatório, tido, assim, como ativi-
dade extraclasse, não sistemática e individual. Ainda 
de acordo os autores, o Comandante da Marinha (CM) 
anualmente apresenta suas expectativas deste modo: 
“por meio de suas Orientações (ORCOM), a necessida-
de de fomentar a mentalidade de Educação Física e o 
incentivo à prática do TFM em toda a MB, como forma 
de aprimoramento da higidez física dos seus militares” 
(URBANCG e SILVA, 2013, p.2). Esse trabalho serviu, 
ainda, como modelo para inspirar os comandantes dos 
navios da MB e as ‘OMs de Terra’  visando estimular a 
prática diária do TFM pelos militares das tripulações.

A utilização de planejamento, avaliação e periodi-
zação para auxiliar unidades operacionais foi um dos 
novos focos do CEFAN para o Curso de Forças Espe-
ciais, o Curso de Aperfeiçoamento de Mergulhador de 
Combate para Oficiais (CAMECO) e o Curso Especial 
de Mergulhador de Combate para Praças (C-ESP-MEC). 
O Curso Especial Comandos Anfíbios (C-ESP-ComAnf) 
também passou a adotar esse tipo de instrução para re-
duzir o índice de rabdomiólise. A Diretoria de Ensino 
também encomendou ao CEFAN um manual para os 
períodos de adaptação das escolas militares de modo a 
reduzir problemas relacionados a lesões e evitar óbitos. 

Essa foi uma mudança importante para o 
andamento dos cursos. Por anos, foram veri-
ficadas muitas baixas relacionadas a proble-

mas de lesões e mau condicionamento físico 
dos alunos. Em 2010, o Centro de Instrução 
e Adestramento Almirante Áttila Monteiro 
Aché (CIAMA) solicitou o apoio do CEFAN 
para elaborar programas de atividade física 
para quem ingressasse nos cursos. Desde en-
tão, o que vem sendo observado é que o nú-
mero de Oficiais e Praças que se formam no 
CAMECO e no C-ESP-MEC está aumentando 
(NOTANF, 2013, p. 11).

O CEFAN e a Comissão de Desportos da Marinha 
(CDM) funcionavam dentro da mesma unidade, sendo 
o CEFAN uma OM ampla com instalações para ensi-
no, instrução, competições esportivas e avaliações fí-
sica, funcionais e de performance da aptidão física, 
enquanto a CDM se limitava a duas salas pequenas, 
trabalhando exclusivamente com a gestão do esporte. 
Desde esse período, o comandante do CEFAN é tam-
bém o comandante (e presidente) da CDM, assim como 
o vice-diretor (imediato CEFAN) e acumula a função 
de vice-presidente da CDM. O Artigo 2º do Decreto nº. 
76.685, de 27 de novembro de 1975, que criou a CDM, 
já previa o apoio e a administração pelo CEFAN, mas 
com organização, composição e atribuições regidas por 
regulamento próprio. Tendo em vista a grandiosidade 
do evento que seria realizado em 2011, o vice-presi-
dente da CDM foi emancipado em 2010; sendo assim, 
haveria um vice-diretor (imediato) para o CEFAN e ou-
tro, exclusivo para o esporte, na CDM. O CEFAN ainda 
abrigava a Comissão de Planejamento e Organização 
(CPO) dos Jogos Mundiais Militares Rio 2011, que ti-
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nha o diretor do CEFAN como presidente, atribuição 
mais tarde passada para o Exército. 

O desmembramento da vice-presidência da CDM 
parece ter causado um aumento nas relações com 
a Comissão Desportiva Militar do Brasil (CDMB)2, 
fato que ocorreria naturalmente com a proximidade 
dos Jogos Rio 2011. Em contrapartida, perdeu-se um 
pouco do sentido de unidade entre CEFAN e CDM, 
mesmo que o diretor de ambas as instituições fosse 
o mesmo e que as medidas estivessem sendo debati-
das, na maioria das vezes, entre os vice-diretores. O 
fato é que essa medida gerou o crescimento da CDM 
em relação ao número de militares e um aumento 
exponencial em relação à quantidade dos eventos 
que passaram a ser atendidos (competições, clínicas, 
cursos de arbitragem e treinamentos no exterior). 
A qualidade dos resultados alcançados pelos atletas 
também foi elevada, mas isso teve impacto devido 
aos processos de convocação para incorporação mili-
tar de atletas civis às fileiras do CEFAN. 

Esportes inovadores que não faziam parte do pro-
grama dos Jogos Rio 2011 também foram implantados, 
como, por exemplo, o remo, o futebol de areia, a luta 
olímpica e o levantamento de peso. No caso do esporte 
de praia, a visibilidade que a Marinha ganhou com a 
exibição dos seus jogos em transmissão televisiva aos 
domingos garantiu que a imagem de inúmeros atletas 
da Seleção Brasileira de Beach Soccer gerasse uma boa 
aceitação pela sociedade. 

Ocorreu, ainda, o remanejamento de atletas de 
judô para a luta olímpica, apostando numa melho-
ra de resultados do País para os Jogos Rio 2016. 
Do mesmo modo, atletas da natação e do atletismo 
migraram para o pentatlo naval e a orientação. Os 
editais do Serviço Militar Voluntário (SMV) para a 
convocação de atletas deixaram de ser ações isoladas 
e utilizaram como base as intenções de cooperações 
com confederações e federações, assim como testes 
físicos em determinadas modalidades. 

Uma discussão foi estabelecida entre os gestores 
do esporte militar da Marinha para avaliar se os atle-
tas convocados via SMV deveriam ou não participar 
das competições internas, como, por exemplo, a Área 
Rio ou os Jogos das Forças Armadas. O modelo de 
convocação de atletas, aplicada outrora pelo Exérci-
to Brasileiro na década de 1970, utilizava militares 
do Serviço Militar Obrigatório para competir nos 
Jogos das Forças Armadas, fazendo com que o EB 
levasse vantagem sobre as outras Forças. Entretan-
to, o modelo serviu como um reforço para não fazer 
benchmarking e, deste modo, não desmotivar o mili-
tar-atleta (atleta de carreira) com os atletas-militares 
(atletas temporários).  

A Portaria Normativa nº. 1.057, do Ministério da 
Defesa (2008), orienta a aproximação das FFAA, via 
CDMB, para a realização das competições das esco-
las militares3, onde a CDM acompanha os resultados 
finais das competições nos três níveis. Contudo, com 
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a organização e a participação em competições no ex-
terior, além dos próprios Jogos Mundiais Militares Rio 
2011, esses eventos sofreram influências culturais da 
utilização do legado do megaevento nos anos posterio-
res envolvendo as três forças.

Quanto à realização de eventos com a iniciativa 
privada, a Ultramaratona 24h do Corpo de Fuzileiros 
Navais marca esse período. Antes, a prova era realiza-
da na Escola Naval, mas, em função das novas instala-
ções, legado dos Jogos Mundiais Militares, foi levada, 
por meio da CDM, para o CEFAN com o intuito de me-
lhorar a visibilidade da OM, e hoje marca o calendário 
esportivo da Marinha. 

Em se tratando de competição intra-Força, o 
CEFAN, por sua vez, continuou organizando a Área Rio 
(competições poliesportivas com as OMs do 1o Distrito 
Naval). No ano de 2009, os novos oficiais apresentaram 
sugestões à CDM para a realização de um evento nacio-
nal que envolvesse todos os Distritos Navais. Apenas no 
ano de 2014, a CDM organizou, de 18 a 26 de setembro, 
nas dependências do CEFAN, os 1º Jogos Desportivos 
da Marinha do Brasil, com a participação de 451 atle-
tas, em 13 delegações de todo o Brasil, que disputaram 
medalhas em 10 modalidades esportivas. Os atletas de 
alto rendimento, integrantes do Programa Olímpico da 
Marinha (PROLIM), outra inovação da MB, estiveram 
presentes nas diversas competições com o objetivo de 
motivar os militares participantes e ajudar na identifi-
cação de novos talentos. De acordo com CEFAN (2014), 

na cerimônia de encerramento, oito atletas foram ho-
menageados pelos excelentes resultados alcançados du-
rante os anos de 2013 e 2014: 3º SG Sarah Menezes e 
3º SG Rafaela Silva (Judô); 3º SG Jenilson Brito (Beach 
Soccer); 3º SG Fernanda Decnop (Vela); 3º SG Diogo Sil-
va e 3º SG Henrique Precioso (Taekwondo); 3º SG Gi-
delson Silva (Boxe); e 3º SG Aline Silva (Luta Olímpica). 
O Programa tem como um dos principais objetivos a 
integração entre o COB e o PROLIM no rumo de tornar 
o Brasil uma potência no esporte. 

Sabe-se que a vertente empregada pelo esporte mi-
litar brasileiro não é novidade em países como Itália, 
França, Alemanha, Rússia, China, entre outros. 

Os envolvimentos do Brasil com o Conselho In-
ternacional de Esporte Militar (CISM) foram intensi-
ficados no início do século XXI por meio de oficiais 
que foram servir na sede da instituição. Esse fato 
também serviu para que o país tivesse maior visi-
bilidade na corrida por receber competições espor-
tivas, além de promover a participação de militares 
do Brasil nas comissões de cada um dos boardings 
das modalidades (PCSC – President of CISM Sport 
Committee). Paralelamente a isso, a CDMB passou 
a intensificar suas relações com o CISM. No caso 
das CDs (Comissões Desportivas), a Marinha, com a 
CDM, foi a primeira a sediar parte do comitê organi-
zador (CPO). Enquanto uma política nacional come-
çava a ser desenhada como um foco de proposição 
de candidaturas (bids) para a organização de megae-
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ventos esportivos, o País atravessava uma crescente 
também em sua economia e a necessidade de proje-
ção esportiva (Câmara de Deputados, 2008). 

De acordo com o presidente da Comissão Despor-
tiva Militar do Brasil (CDMB) à época, atual Depar-
tamento de Desporto Militar (DDM), o então Vice-Al-
mirante Bernardo José Pierantoni Gamboa, o Brasil 
estava vivendo a “tsunami dos megaeventos esporti-
vos” e esse fenômeno não deixava os Jogos Mundiais 
Militares (JMM) de fora; muito pelo contrário, era uma 
oportunidade única para a Marinha do Brasil e as de-
mais Forças (GAMBOA, 2010). Outras metáforas, como 
“cometa esportivo dos megaeventos”, foram termos 
popularizados pelo Almirante Gamboa que seguiram 
sendo adotados nos momentos pré e pós evento (RIO 
2011) por outras autoridades, como se pode encontrar 
em discursos até os dias atuais. 

Na fase pré-evento dos JMM, também chamados 
de Jogos da Paz Rio 2011, Lins (2011) ressaltou que 
as FFAA contribuiriam com o legado progressivo para 
os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, visto que as ins-
talações, como o Complexo Olímpico de Deodoro e as 

Vilas de Atletas de cada uma das Forças, serão usa-
das em 2016. “A competição militar faz parte de um 
lindo “cometa esportivo” que está passando pelo Rio 
de Janeiro.” (LINS, 2011). Nesse processo, a Mari-
nha utilizou algumas das suas Organizações Militares 
(OMs) para receber o evento (JMM) e assim, além de 
corroborar para o desenvolvimento do esporte militar, 
também ampliou a abertura de contato com o meio 
civil, convertendo-se em potencialidade não só para 
sediar treinamentos pré-Rio 2016 mas também para 
abrigar outras competições esportivas. A Marinha pas-
sou a receber o PROFESP (Projeto Forças no Esporte), 
por iniciativa da CDMB, e estudou a possibilidade da 
Força aplicar a iniciação ao esporte a novos atletas, 
com sugestão de seguir os olhares pela CDM para o 
alistamento e a lapidação do talento. 

De acordo com Correia (2006, p. 420), durante o 
planejamento para utilizar as FFAA no recebimento 
de projetos sociais, a CDMB, junto com as Forças, ela-
borou um levantamento das facilidades esportivas, o 
que, dois anos mais tarde, possibilitou o recebimento 
de projetos como o Forças no Esporte (Profesp) em di-
ferentes OMs da MB, conforme Tabela 1. 

Instalações
Por FFAA

Quadra de 
Areia

Ginásio
Campo de 
Futebol

Pista de 
Atletismo

Quadra 
Poliesportiva

Quadra de 
Tênis

Piscina
Campo de 
Futebol 
Society

Marinha do 
Brasil

30 14 60 27 132 8 41 53

Exército 
Brasileiro

57 66 184 131 316 45 38 82

Força Aérea 
Brasileira

19 12 63 13 115 31 21 35

Total 106 92 307 171 563 84 100 170

Tabela 1. Disponibilidades de instalações esportivas militares para Projetos de Inclusão Social, 2003* 

Fonte: Correa (2006). *Capacidade: atendimento de 32.058 crianças/hora em todas as regiões do país.
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A Força também criou outros programas desti-
nados à promoção esportiva-educacional e à divul-
gação de talentos. Algumas das unidades que foram 
sedes dos JMM, como o Centro de Instrução Almi-
rante Milcíades Portela Alves (CIAMPA) com o boxe, 
o Centro de Educação Física Almirante Adalberto 
Nunes (CEFAN) com o pentatlo naval e o taekwondo, 
e a Escola Naval (EN) com a vela, deverão abrigar 
eventos relacionados aos Jogos Olímpicos e Paralím-
picos Rio 2016.

A coalizão desses motivos mobilizou as FFAA a se 
disporem a receber os Jogos Mundiais Militares, utili-
zando também o legado dos Jogos Pan-Americanos Rio 
2007. A Marinha entendeu como uma boa oportuni-
dade de envolver a responsabilidade social das FFAA 
ao recrutar atletas e melhorar os resultados de per-
formance dos militares nos eventos esportivos, mas, 
sobretudo, de receber o apoio popular na conexão entre 
esporte e instituição militar. Após o fim do governo 
militar, essa ação de trazer os Jogos para o Brasil e ad-
mitir atletas nas Forças foi, sem dúvida, uma das ini-
ciativas mais aceitas pela sociedade brasileira, o que, 
de certo modo, revigorou a visibilidade da importância 
das FFAA, mesmo que o esporte não seja a atividade-
fim das instituições militares brasileiras. 

Diante dos Jogos Rio 2011, a Marinha inovou no 
sentido de lançar editais, voltados a atletas, de convo-
cação para o Serviço Militar Voluntário (SMV) no ano 
de 2008. A ideia de que novos atletas poderiam oxige-
nar os resultados e fazer do Brasil uma nova potência 
no esporte militar foi muito boa, sendo adotada no ano 
seguinte também no Exército. A ideia era boa, mas 
faltava conexão com profissionais que atuassem no 
mercado esportivo de alta performance. Outrora, era 
incipiente a conexão com clubes, federações, confede-
rações e o Comitê Olímpico Brasileiro. Mesmo sendo 
um processo inovador, logo se instauravam os primei-
ros problemas, conforme relatados a seguir: 

a. baixa divulgação do edital, fazendo com que 
atletas do país inteiro desconhecessem o pro-
cesso, o que privilegiou atletas do Estado do 
Rio de Janeiro; posteriormente, o problema foi 
corrigido por uma aproximação com as confe-
derações e Comitê Olímpico Brasileiro;

b. o edital foi desenhado valorizando um currícu-
lo esportivo a longo prazo, ou seja, atletas con-
siderados em final de carreira acabaram in-

gressando; o problema foi corrigido nos editais 
posteriores de modo a valorizar apenas os dois 
ou três últimos anos dos resultados esportivos;

c. enquanto na Marinha os atletas entravam 
como marinheiros ou cabos (estes últimos, 
quando dispunham de curso técnico), no Exér-
cito ingressavam como terceiros-sargentos, 
causando uma disparidade salarial sobretudo 
quando do ingresso;

d. a falta de um programa de educação olímpica 
e de valores na Marinha, como por exemplo 
o do CISM, que traz o lema “Amizade através 
do Esporte”;

e. o baixo número de profissionais de educação 
física e esporte com know-how para conduzir 
os treinamentos esportivos dificultou desde 
uma avaliação de resultados até a condução 
do planejamento e a execução dos treinos es-
pecíficos. 

Para trabalhar com os novos atletas, a partir de 
2009 foram lançados editais para recrutar oficiais 
que iriam conduzir as equipes esportivas e, a partir 
de 2010, para fisioterapeutas, nutricionistas, psicólo-
gos, entre outros, todos com formação ou background 
esportivo. Esses novos oficiais da área técnica eram 
alguns ex-atletas ou profissionais ligados às Confe-
derações Nacionais e/ou ao Comitê Olímpico Brasi-
leiro. Isso foi fundamental para corrigir editais fu-
turos, adequando a necessidade de se conseguir os 
melhores atletas a fim de defender a Marinha e as 
FFAA com possibilidades reais de ganhar medalhas 
nos Jogos Rio 2011 e nos Jogos Olímpicos de Lon-
dres. Por exemplo, quando foi admitida a atleta Sarah 
Menezes, na época como Marinheira, os oficiais da 
OM questionaram ao encarregado da equipe o porquê 
de tal escolha, visto que era uma atleta nova e sem 
experiência e havia outras atletas disponíveis, com 
mais bagagem. Após três anos de investimentos, trei-
namentos e viagens, a atleta se consagrou campeã 
olímpica, respondendo, assim, à visão dos críticos. 

A aproximação com as Confederações fez com que 
a Marinha tomasse conhecimento dos atletas que lide-
ravam as modalidades no Brasil ou que estavam em 
melhores posições nos rankings esportivos internacio-
nais, além de conferir consultorias para melhorar o 
esporte no País. A conexão do Comitê Olímpico Bra-
sileiro com a Marinha do Brasil foi realizada no ano 
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de 2009 na perspectiva de parcerias, quando o Co-
mitê pediu a liberação de um oficial para participar, 
na condição de estrategista, do Campeonato Mundial 
de Taekwondo na Dinamarca. Nesse momento, com 
recurso do Fundo Naval, foi iniciado o planejamen-
to do Coliseu de Lutas, que atenderia a todas as mo-
dalidades de combate olímpicas. Inicialmente, além 
de buscar parcerias com as Confederações de Boxe, 
Judô, Taekwondo, Esgrima e Luta Olímpica, o espaço 
poderia atender: aos atletas de alto rendimento; aos 
programas sociais, como o Forças no Esporte (Profesp); 
às aulas do Curso de Educação Física; às instruções 
de combate dos cursos operacionais; e aos treinos das 
equipes olímpicas. Um recurso do Ministério das Ci-
dades seria alocado para o ginásio (apelidado de “Ma-
tarunão”), voltado a projetos de melhorias sociais, co-
nectando as comunidades em vulnerabilidade social 
ao redor da OM com as atividades esportivas. Após o 
1ºTen (RM2-T) Leonardo Mataruna receber o prêmio 
do Ministério do Esporte como o segundo melhor tra-
balho científico do País com a proposta de legado es-
portivo sustentável, um recurso, via Governo Federal, 
discutido com o ministro à época, também foi tentado 
para tocar as obras. Com as plantas desenhadas e cus-
teadas pelo CGCFN, o projeto ainda aguarda recursos 
para ser finalizado. Contudo, os contatos com as confe-
derações garantiram a instalação do Centro de Treina-
mento FILA das Américas no final de janeiro de 2013. 

De acordo com a Notanf (2013, p. 10), a CDM as-
sinou com a Confederação Brasileira de Lutas Asso-
ciadas (CBLA) e com o COB um termo de cooperação 
com o objetivo de dar condições de treinamento a 
atletas numa perspectiva de promoção de talentos vi-
sando aos Jogos Rio 2016. O Centro de Treinamento já 
apresenta resultados inéditos para o País, como, por 
exemplo, a medalha de ouro nos Jogos Pan-America-
nos de Toronto 2015 da Sargento Joice Silva, atleta 
que treina semanalmente no CEFAN. Outras parce-
rias foram efetivadas, como, por exemplo, com a Con-
federação Brasileira de Judô para a implantação do 
programa da Infraero ‘Avança Judô’, faltando apenas 
o CEFAN/CDM manifestar interesse de início. Vale 
destacar que 48% das medalhas dos Jogos Pan-Ame-
ricanos foram conquistadas por atletas militares, um 
número bem significativo que demonstra a parceria 
entre o esporte olímpico e militar no Brasil. Durante 
as cerimônias de premiação, os atletas militares sau-
davam a bandeira nacional com a continência, mo-
tivo que incandesceu a mídia das Américas para tal 

gesto e trouxe certo sentido de nacionalismo, comen-
tado pelos brasileiros nas redes sociais, dando supor-
te ao gesto militar. Por outro lado, a mídia fez men-
ções totalmente equivocadas sobre o ato que marcou 
a participação dos atletas brasileiros nos Jogos Pan-A-
mericanos de Toronto 2015, o que inspirou até atletas 
não militares a repetirem o gestual da continência 
nos Jogos Parapan-americanos, destinados a atletas 
com deficiências, e nos Jogos Mundiais da Special 
Olympics, para pessoas com deficiência intelectual. 

A aproximação com a Associação de Veteranos do 
Corpo de Fuzileiros Navais permitiu não apenas a im-
plantação de um programa de atividades físicas diá-
rias, mas também a organização de um evento liderado 
pelo CMG (RM1) Ciro Coelho, dono de um dos maiores 
acervos do esporte militar no Brasil (pentatlos), além 
de ser um ícone do pentatlo naval. Em 22 de março de 
2013, o CEFAN reuniu ex-atletas civis e militares no 
“1º Encontro Atletas para Sempre”. “A confraternização 
contou com a presença de ex-integrantes de seleções 
representativas da Marinha do Brasil e personalidades, 
como o jogador Jairzinho e o velejador olímpico Torben 
Grael” (NOTANF, 2013, p.2). 

Merecem destaque, ainda, os convênios que foram 
elaborados via CEFAN e CDM, como o Projeto Mari-
nha do Brasil e Vasco da Gama no Futebol Feminino 
e Masculino; o Projeto Olímpico Marinha-Odebrecht 
para a descoberta e promoção de talentos; e o acordo 
com o Ministério do Esporte para receber o atletismo 
do Estado do Rio de Janeiro para treinamentos devido 
à interdição do Estádio Célio de Barros em função da 
Copa do Mundo de Futebol (NOTANF, 2013, p.11).  

Considerações Finais
Os Jogos Mundiais Militares permitiram avanços 

de mais de 50 anos na CDM e no CEFAN com os re-
cursos para a modernização da OM, o aparelhamento 
e a preparação para o evento. A maior dificuldade é 
conseguir manter todo o legado, não somente dos Jo-
gos Rio 2011, mas também dos Jogos Rio 2016, visto 
que as instalações CEFAN/CDM servirão como áreas 
de treinamento. 

Ampliar as funções e as possibilidades de atendi-
mento tem sido uma das propostas da OM que, além do 
esporte, oferece um Centro de Reabilitação de primeiro 
mundo que atende aos militares e seus dependentes. 
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Alguns atletas foram agraciados com medalhas 
militares, como no caso dos atletas do futebol e da 
vela da União Desportiva Militar Sul-Americana, 
além de outros que tiveram o reconhecimento do 
seu envolvimento por meio da Medalha do Mérito 
Esportivo Militar. Ficou de ser desenvolvido um pro-
jeto que crie uma medalha para reconhecer os Ami-
gos do Esporte da Marinha, nos moldes da medalha 
Amigo da Marinha. O brevê do curso de EP também 
fazia parte de um processo de desenvolvimento de ti-
tulação militar para valorizar a formatura dos novos 
profissionais de educação física oriundos do CEFAN. 
A parceria com o Conselho Federal de Educação Fí-
sica fazia parte da estratégia para garantir o registro 
profissional e a cédula de habilitação em educação 
física. Esses fatos fizeram parte das agendas CEFAN 
e CDM no período do estudo. 

Apesar do projeto de equiparação de patentes 
entre Marinha e Exército ser hoje uma realidade, a 
proposta ficou se arrastando por mais de um ano. A 
CDM já havia encaminhado a proposta adiante, mas 
havia um entrave burocrático. Enquanto no Exército 
existe a figura do Sargento Especialista para ingresso 
via processo seletivo, na Marinha, tal posição se des-
tinava ao posto de Cabo, salvo quando o atleta tinha o 
Curso Técnico de Ensino Médio. No retorno dos Jogos 
Olímpicos, em cerimônia de recebimento da Medalha 
da Vitória, do Ministério da Defesa, as atletas do judô, 
medalhistas olímpicas, 3º SG Mayra Aguiar e 3ºSG 
Sarah Menezes participaram ao Comandante da Mari-
nha que gostariam de permanecer na Marinha do Bra-
sil. Contudo, se não fossem promovidas de Marinheiro 
a Sargento, conforme tinha sido prometido aos atletas 
marinheiros, elas iriam migrar para o Exército com o 
objetivo de serem mais bem remuneradas e subirem 
de posto, conforme o restante da equipe masculina, 
que já fazia parte da Força “Braço Forte, Mão Amiga”. 

A participação nos 24 eventos dos 6º Jogos Mun-
diais Militares do CISM – Mungyeong 2015 garanti-
ram que o Brasil terminasse a competição entre os 
três melhores resultados, diferentemente da primeira 
colocação quando os Jogos foram realizados em casa, 
na cidade do Rio de Janeiro. Contudo, o evento serviu 
para mostrar que, na próxima edição, a ser realizada 
na cidade de Wuhan, na China, em 2019, faz-se ne-
cessário uma melhora nos esportes em que o Brasil 
tem pouca tradição. Mesmo com o término em se-
gundo lugar no quadro de medalhas, atrás apenas da 

Rússia, o Brasil garantiu 84 medalhas, sendo 34 de 
ouro, 26 de prata e 24 de bronze, fechando, assim, 
a competição à frente da China (3a colocada) e dos 
donos da casa, a Coreia do Sul (4a colocada). A Mari-
nha garantiu resultados importantes entre as meda-
lhas de ouro, mas cabe inovar no sentido de conseguir 
uma melhor colocação nos Jogos Rio 2016, mediante 
o PROLIM, e nos próximos Jogos Mundiais Militares 
em Wuhan, na China. 

Percebe-se que a aproximação entre o Comitê 
Olímpico Brasileiro e algumas confederações melho-
rou a visibilidade do esporte militar e gerou harmonia 
entre as partes. No entanto, novas aproximações e a 
manutenção dos contatos podem garantir bons resul-
tados de performance e gestão do esporte militar no 
país. O importante será FFAA e COB trabalharem na 
mesma sintonia para garantirem resultados positivos 
em 2016, de modo que, na reta final da preparação, 
a Marinha possa complementar lacunas que o esporte 
civil não conseguiu alcançar, potencializando os in-
vestimentos e estendendo o modelo russo de fomento 
ao esporte militar. 

Também foi feita uma tentativa de enviar algum 
militar da Marinha aos Jogos de Inverno do CISM 
– Annecy 2013, fato que não se concretizou, mas 
que pode ocorrer em Sochi em 2017. As competições 
serão realizadas nas estruturas de legado dos Jogos 
Olímpicos de 2014. Fica o questionamento: por que 
o PROLIM também não investe nesse novo segmen-
to, tendo em vista a continuidade do processo ino-
vador da Marinha? No ano de 2013, foram iniciados 
avanços para oportunizar o esporte Paralímpico na 
Marinha do Brasil. Competições oficiais do Circuito 
Caixa do Comitê Paralímpico Brasileiro foram reali-
zadas, assim como a preparação de eventos meno-
res para militares vitimados em atividades profis-
sionais. O vice-diretor da CDM chegou a participar 
como observador do Warrior Games, nos Estados 
Unidos da América, e do primeiro Campeonato de 
Natação/Atletismo do CISM para o esporte adaptado. 
O evento Invictus Games foi observado por um ofi-
cial da reserva na Inglaterra de modo a compartilhar 
o modelo com a CDM. 

Apesar de não ser o foco deste estudo, fica uma 
sugestão para que pesquisas na linha da história do 
esporte militar sejam elaboradas na Marinha do Bra-
sil de modo a recuperar parte da história institucio-
nal do período compreendido entre 1930-2000, visto 
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Notas:
1 O Centro de Esportes da Marinha teve, novamente, sua 
denominação alterada para Centro de Educação Física 
da Marinha, pelo Decreto nº. 70.161, de 18 de fevereiro 
de 1972, e, finalmente, passou a ter a denominação 
atual, Centro de Educação Física Almirante Adalberto 
Nunes, pelo Decreto nº. 73.058, de 31 de outubro de 
1973. Posteriormente, suas atividades foram regula-
mentadas pelo Decreto nº. 76.687, de 27 de novembro 
de 1975, que foi revogado pelo de nº. 84.781 de 11 de 
junho de 1980 e alterado pela Portaria nº. 0110, de 30 
de janeiro de 1986, do Ministro da Marinha, tendo sido, 
posteriormente, regulamentada pela Portaria nº. 0020, 
de 06 de fevereiro de 1997. A citada portaria de regula-
mentação foi revogada pela Portaria nº. 0063, de 06 de 
novembro de 1998, do Comando de Operações Navais 
(ComOpNav), que aprovou uma nova regulamentação. 
Por intermédio da Portaria nº. 120 de 31 de março de 
2008, foi transferida a subordinação do CEFAN para o 
Comando de Pessoal de Fuzileiros Navais. Revogada 
esta ultima, passou à subordinação do Comando-Geral 
do Corpo de Fuzileiros Navais, por meio da Portaria nº. 
65, de 24 de fevereiro de 2010 (CEFAN, 2012).

2 De acordo com o Ministério do Esporte (2003) o esporte 
militar no Brasil até o final da década de 1940 desenvol-
veu-se de forma isolada pelas Forças Singulares (Marinha, 
Exército e Aeronáutica) e Auxiliares (Polícias Militares 
e Bombeiros dos Estados). No entanto, por iniciativa do 
Departamento de Desportos do Exército - DDE, em 1951, 
reuniram-se quatro Oficiais do Exército, um da Marinha, 
um da Aeronáutica e um da Polícia Militar do Distrito Fe-
deral (então no Rio de Janeiro) e formularam um projeto 
de competições entre essas Forças de todo o País visando 
ao congraçamento dos participantes e à seleção de atle-
tas para representações em competições internacionais. O 
projeto inicial previa uma “Olimpíada Militar Nacional” de 
quatro em quatro anos, Campeonato Nacional de Pentatlo 

Militar de dois em dois anos, Campeonato Nacional Mi-
litar de Atletismo de quatro em quatro anos e a partici-
pação de Policiais Militares e Bombeiros de todo o Brasil 
e de funcionários civis com mais de um ano de trabalho. 
No seu ponto de partida, o projeto gerou a necessidade de 
criar um órgão central capaz de coordenar as atividades e 
eventos previstos. Nasceu, então, o Conselho Desportivo 
Militar das Forcas Armadas no mesmo ano de 1951, que 
contava em sua estrutura com um oficial de cada Ministé-
rio, presidido pelo mais antigo entre eles, sem prejuízo de 
suas funções, e com sede nas instalações do DDE. O então 
existente Conselho Nacional do Desporto – CND, órgão do 
Ministério da Educação e Cultura, imediatamente reco-
nheceu o Conselho Militar como parceiro importante na 
formação de seleções de representação nacional, sobretudo 
olímpicas, o que acontece até os dias atuais em termos de 
órgãos dirigentes do esporte nacional. Após cinco anos de 
experiências acumuladas e como resultado de uma Exposi-
ção de Motivos encaminhada ao Ministro do Estado-Maior 
das Forças Armadas – EMFA, foi criada pelo Decreto nº. 
38.778/56 a Comissão Desportiva das Forças Armadas – 
CDFA, ainda dependente do DDE. Em 1958, a CDFA torna-
se uma Organização própria, subordinada ao EMFA, com 
sede no prédio dessa entidade maior e, finalmente, a partir 
do Decreto nº. 78.392/76, transforma-se na atual Comissão 
Desportiva Militar do Brasil – CDMB, regulamentada pelo 
Decreto nº. 88.072/83, que dispõe sobre a constituição e 
competência desta nova organização.

3 As competições são divididas entre: competição entre a 
Escola Naval, a Academia Militar das Agulhas Negras e a 
Academia da Força Aérea – NAVAMAER; competição en-
tre o Colégio Naval, a Escola Preparatória de Cadetes do 
Exercito e a Escola Preparatória de Cadetes do Ar – NAE; 
e a competição entre o Centro de Instrução Almirante 
Alexandrino, a Escola de Sargentos das Armas e a Escola 
de Especialistas de Aeronáutica – MARESAER.

que parte dos registros documentais desapareceram 
dos arquivos públicos e militares. A recomendação 
da utilização das metodologias da história oral e da 
iconografia seriam adequadas para esse resgate da 

história contemporânea, sem desprezar análises se-
miológicas, semióticas e fotoetnográficas que reve-
lem os valores icônicos em perspectivas históricas e 
antropológicas.  
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Uma tentativa de se estruturar o desporto militar 
ocorreu após a 1ª Guerra Mundial, quando o General 
Pershing organizou os primeiros jogos desportivos en-
tre as Forças Aliadas. Em 1919, 1500 atletas militares 
competiram em 24 diferentes desportos nos subúrbios 
de Paris. Com a realização desses jogos, procurava-se 
que os militares lutassem em campos desportivos em 
vez de campos de batalha e que esse convívio e ami-
zade gerada, através da competição, fossem contribuir 
diretamente para o fim das guerras. Essa ideia rapida-
mente caiu em esquecimento. 

Mas, após a Segunda Guerra Mundial, houve mais 
uma tentativa. Em 1946, com o mesmo objetivo, foi or-
ganizado um encontro de atletismo, em Berlim, entre 
as Forças Aliadas. Em maio do mesmo ano, foram no-
meados o Coronel Debrus e o Major Mollet para formar 
um Conselho dos Desportos das Forças Aliadas. Mas, 
devido a discordâncias políticas, o Conselho foi extinto 
um ano depois.

Para alguns militares, entretanto, o esporte era 
o caminho. Em 18 de fevereiro de 1948, Debrus e 
Mollet, os mesmos oficiais, encontraram-se em um 

torneio de esgrima realizado em Nice, com a parti-
cipação de militares da Bélgica, Dinamarca, França, 
Luxemburgo e Holanda. Na ocasião, reuniram os par-
ticipantes e criaram o Conselho Internacional do Des-
porto Militar (CISM), tornando-se, assim, os países 
fundadores da organização.

Gradualmente, vários países foram aderindo à or-
ganização. O CISM, cuja sede se encontra em Bruxe-
las, hoje em dia é uma das maiores organizações es-
portivas multidisciplinares no mundo, contando com 
134 países membros.

Atualmente o CISM constitui-se na terceira maior 
organização desportiva do mundo, atrás da Federação 
Internacional de Futebol (FIFA) e do Comitê Olímpico 
Internacional (COI). Em 22 de janeiro de 2007, o CISM 
obteve o reconhecimento da Organização das Nações 
Unidas (ONU) como uma organização que promove a 
paz no mundo por intermédio do esporte. 

O lema do CISM é AMIZADE ATRAVÉS DO ES-
PORTE e o seu objetivo é contribuir para a paz mun-
dial, unindo Forças Armadas por meio do esporte. E 
os dois pilares do CISM são: solidariedade e desporto. 

CISM GENERAL ASSEMBLY
(CISM Member Nations)

DISCIPLINE COMMISSION AUDIT

APPEAL COMMISSION

TREASURER
GENGERAL

VICE-
PRESIDENTS

SECRETARY
GENERAL

COMMISSIONS

GENERAL
SECRETARIAT

PCSC

CISM INTERNATIONAL
FOUNATIONPRESIDENT

BOARD OF DIRECTORS
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A estrutura organizacional do CISM possui 
um Presidente, quatro Presidentes Continen-
tais (Américas, Ásia, África e Europa), um Se-
cretário-Geral, um Tesoureiro e um Quadro de 
Diretores, que é composto por vinte membros: 
o Presidente do CISM, os quatro Presidentes 
Continentais (Europa, Américas, África e Ásia) 
e quinze Diretores. A função do Quadro de Di-
retores é garantir que as políticas e os proce-
dimentos dos planos estratégicos do desporto 
militar internacional sejam implementados 
adequadamente. 

Graças à criação dessa estrutura, hoje em 
dia o CISM organiza anualmente uma média 
de 20 Campeonatos Mundiais Militares, de 26 
diferentes esportes, e, a cada quatro anos, os 
Jogos Mundiais Militares de Inverno, os Jogos 
Mundiais de Cadetes e os Jogos Mundiais Mi-
litares. Até hoje, o CISM já organizou seis edi-
ções dos Jogos Mundiais Militares: 

•	 1º Jogos Mundiais Militares – realizados 
em 1995, em Roma, na Itália; 93 países 
competiram em 17 diferentes eventos 
esportivos para comemorar o 50º ani-
versário do fim da 2ª Guerra Mundial; 

•	 2º Jogos Mundiais Militares – realizados 
em 1999, em Zagreb, na Croácia, com a 
participação de 82 países;

•	 3º Jogos Mundiais Militares – foram 
realizados em 2003, na Catânia, Itália, 
com a participação de 84 países;

•	 4º Jogos Mundiais Militares – realiza-
dos em 2007, em Hyderabad, na Índia, 
e tiveram a participação de 101 países;

•	 5º Jogos Mundiais Militares – foram 
realizados em 2011, no Rio de Janei-
ro, com a participação recorde de 111 
países, que celebraram a paz mundial 
e mostraram o notável espírito de ami-
zade e solidariedade que une todas as 
nações-membros do CISM.

•	 6º Jogos Mundiais Militares – foram re-
alizados em 2015, na Coréia do Sul. O 
Brasil ficou na segunda colocação geral 
com o total de 84 medalhas, sendo 34 
de ouro, 26 de prata e 24 de bronze.
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Diante desses ingredientes, tem sido notório o 
esforço das Forças Armadas das nações-membros de 
se estruturarem para se fazerem bem representar no 
cenário do desporto militar e, consequentemente, no 
ambiente do desporto olímpico, o que pode ser com-
provado pelos resultados obtidos por militares atletas 
em eventos internacionais. 

O CISM reúne mais de um milhão de atletas mili-
tares ao redor do mundo. Sabe-se que mais de 25% dos 
atletas participantes de olimpíadas são militares, des-
de o Soldado Emil Zátopek, a “Locomotiva Humana”, 
único atleta a vencer as provas de 5000 m, 10000 m e 
a Maratona nos mesmos Jogos Olímpicos (Helsinque, 
em 1952), até os dias atuais da Tenente-Coronel Yelena 
Isinbayeva, que por 28 vezes bateu o recorde mundial 
da prova (indoor e outdoor) de salto com vara. 

Assim, o desporto militar, por meio das Forças 
Armadas ao redor do mundo, vem se estruturando de 
forma efetiva.

Cada país tem sua própria estrutura do desporto 
militar e a prática da incorporação do atleta de alto 
rendimento nas Forças Armadas ao redor do mundo é 

muito comum. Destacam-se os clubes de esporte mili-
tares, celeiros de atletas de alto rendimento que des-
cobrem talentos, treinam e amparam seus atletas. Esta 
estrutura é típica dos países do leste europeu oriundos 
da chamada “Cortina de Ferro”. 

Por outro lado, em outros países, as Forças Arma-
das desempenham um papel apenas de suporte e apoio 
ao atleta nacional de alto rendimento já comprovado, 
incorporando-o à vida militar e permitindo-lhe alcan-
çar o melhor de sua performance. Ao longo da histó-
ria, a estrutura do desporto militar das Forças Armadas 
brasileiras teve um papel de grande relevância para 
o desporto nacional. Como marco fundamental dessa 
relação, surge o Tenente Guilherme Paraense, primei-
ro medalhista de ouro do país nos Jogos Olímpicos de 
Antuérpia, em 1920. 

Da mesma forma, num passado recente, nos de-
paramos com os expressivos resultados obtidos em 
pan-americanos e olimpíadas pelos atletas da Mari-
nha do Brasil (MB), como, por exemplo, Diogo Silva 
no taekwondo, as velejadoras Isabel Swan e Martine 
Grael, e as judocas Sarah Menezes e Mayra Aguiar. 
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Com relação à estrutura do desporto militar desen-
volvida no nosso país, o Brasil, por meio da Comis-
são Desportiva Militar do Brasil (CDMB) está filiado 
ao CISM. 

Em 1956, por meio do Decreto nº 38.778, foi cria-
da a Comissão Desportiva das Forças Armadas (CDFA), 
mas, em 1976, o Decreto nº 78.392 transformou a 
CDFA em CDMB, que tem como tarefas:

•	 elaborar propostas de diretrizes gerais, normas 
e procedimentos para as atividades relativas 
ao desporto militar comum às Forças Armadas;

•	 organizar e dirigir, com a colaboração das For-
ças, as competições desportivas entre a Mari-
nha, o Exército e a Aeronáutica;

•	 constituir as representações nacionais nas 
competições desportivas militares internacio-
nais com componentes das Forças Armadas;

•	 representar as Forças Armadas em congressos 
desportivos nacionais e internacionais; e

•	 estudar e emitir pareceres e relatórios sobre 
os assuntos relacionados ao desporto militar, 
comum às Forças Armadas.

Para o cumprimento dessas tarefas, a CDMB con-
ta, na estrutura do desporto militar, com as Comis-
sões de Desportos da Marinha (CDM), do Exército 
(CDE) e da Aeronáutica (CDA), que auxiliam na pre-
paração dos atletas.

A estrutura do desporto militar empregada pela 
MB, baseada no Programa Olímpico da Marinha 
(PROLIM), tem como finalidade principal apoiar o 
esporte de alto rendimento na Marinha do Brasil a 
fim de preparar atletas que possam projetar de forma 
positiva a Força no cenário desportivo militar nacio-

nal e internacional. O Comandante-Geral do Corpo 
de Fuzileiros Navais é o Supervisor-Geral do Pro-
grama, tendo a Comissão de Desportos da Marinha 
(CDM) como órgão central das atividades de Educa-
ção Física e Desportos na Força e o Centro de Educa-
ção Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN) como 
o setor de execução das tarefas que são criadas.

Cabe ressaltar que a MB, com o propósito de con-
tribuir com a transformação do Brasil numa potência 
olímpica, foi pioneira entre as Forças Armadas no país 
em estruturar o desporto militar com a incorporação 
de atletas de alto rendimento. A MB iniciou a incor-
poração de atletas de alto rendimento em 2008, por 
processo de abertura de Edital Público de Convocação. 

Atualmente, a estrutura do desporto militar da MB 
garante o acesso dos atletas a benefícios diretos e indi-
retos, como por exemplo:

•	 benefícios diretos: remuneração mensal (salá-
rio) e suporte financeiro das despesas decor-
rentes da participação em competições nacio-
nais e internacionais; e

•	 benefícios indiretos: assistência médica, 
odontológica e psicológica; tratamento fisio-
terápico; acompanhamento por profissionais 
de educação física; utilização das instalações 
esportivas e seguridade social.

Vale também ressaltar que, na estrutura do despor-
to militar da MB, existe o apoio ao desenvolvimento de 
projetos sociais e do esporte de base por meio do Pro-
jeto Forças no Esporte e da parceria com a Construtora 
Norberto Odebrecht S.A., respectivamente. 

O Projeto Forças no Esporte é decorrente da parce-
ria entre o Ministério da Defesa, Ministério do Esporte 
e o Ministério do Desenvolvimento Social e Comba-
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te à Fome. Esse Projeto, que é de cunho social, tem 
possibilitado a detecção e o aproveitamento de jovens 
talentos com potencial olímpico.

Já o Projeto Olímpico Marinha-Odebrecht, que re-
cebe recursos financeiros da referida empresa, ampa-
ra, de forma integral, atletas menores de idade (entre 
14 e 17 anos), de diversas regiões do Brasil, nas mo-
dalidades de Atletismo, Boxe e Levantamento de Peso 

Olímpico. Esses atletas recebem bolsa escolar, plano 
de saúde, uniformes para treinamento, alimentação e 
suporte técnico desportivo, psicológico e pedagógico. 
Ao completarem 18 anos, se voluntários, são direcio-
nados à vida militar, como praças RM2.

Essas duas iniciativas têm procurado criar um 
maior universo para a detecção de jovens talentos olím-
picos, além de sua contribuição social em essência.
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CEFAN será Centro de 
Treinamento durante Rio 20161º
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O Centro de Educação Física Almirante Adalberto 
Nunes (CEFAN) há muito tempo é referência no que 
tange à Atividade Física e ao Desporto na Marinha 
do Brasil (MB). No entanto, esse reconhecimento não 
ocorre apenas dentro da instituição. O CEFAN também 
é referência em atividade física em todo o Brasil. Por 
conta disso, ele foi escolhido como um dos Centros de 

Treinamento de atletas nos Jogos Olímpicos Rio 2016, 
a serem realizados em agosto de 2016. 

No período, o CEFAN abrigará os treinamentos das 
modalidades de futebol, polo aquático, voleibol e sal-
tos ornamentais. Para corresponder às expectativas de 
tamanha responsabilidade, o Centro está passando por 
reformas e modificações. 
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O CEFAN possui uma estrutura capaz de sediar 
eventos esportivos de grande porte, mas, por conta das 
regras do Comitê Olímpico Internacional (COI), essa 
reestruturação se faz necessária para melhorar ainda 
mais as condições de acolhimento aos atletas e corres-
ponder plenamente às necessidades de treinamento de 
cada modalidade. 

Para ser um Centro de Treinamento para os Jogos 
Olímpicos, o CEFAN precisa corresponder a alguns ob-
jetivos determinados pelo COI. São eles: 

•	 Respeitar e adequar à realização dos Jogos os 
requisitos funcionais e técnicos definidos pelo 
COI, pelas Federações Internacionais e pelo 
Comitê Rio 2016;

•	 Desenvolver as instalações esportivas que fi-
carão como legado a partir dos requerimentos 
das Federações Internacionais, garantindo, as-
sim, espaços de treinamento de excelência;

•	 Ser referência para o desenvolvimento de 
instalações esportivas que estabeleçam novos 
padrões nas áreas de sustentabilidade econô-
mica, social, ambiental e comercial;

•	 Desenvolver soluções de projeto que propi-
ciem manutenção e operação eficientes no 
longo prazo;

•	 Garantir que o respeito ao meio ambiente seja 
integrado à solução de projeto.

Para garantir que todos esses objetivos sejam al-
cançados, foram aprovados projetos que modificarão 
algumas áreas do CEFAN. As principais reformas que 
acontecerão são as seguintes: 

•	 Ginásio que abriga a quadra de voleibol – 
adequação às normas da Federação Internacional 
de Voleibol (FIVB), levando em consideração: a 
verificação da climatização e da iluminação exis-
tentes, condições de manutenção do piso flutu-
ante de madeira, além da reforma dos vestiários; 

•	 Piscina de 50 metros – visando à manuten-
ção de acordo com os requerimentos técnicos 
da Federação Internacional de Natação (FINA): 
troca de azulejos danificados, verificação das 
bordas, verificação do sistema de aquecimento 
e tratamento da água, etc.;

•	 Tanque de saltos – manutenção de acordo 
com os requerimentos técnicos da FINA: troca 
de azulejos danificados; verificação das bordas, 
do sistema de aquecimento e tratamento de 
água, das plataformas de salto, dos trampolins, 
dos equipamentos de aspersão de água e produ-
ção de bolhas de ar na superfície da água, etc. 
A escada de acesso às plataformas deverá ser 
reformada, pois apresenta risco aos atletas, uma 
vez que possui degraus de diferentes alturas;

•	 Dois campos gramados – visando ao aten-
dimento dos requisitos técnicos da Federação 
Internacional de Futebol (FIFA): ampliação do 
campo, drenagem, irrigação, iluminação, cer-
camento, etc.;

•	 Banheiros – reforma de todos os banheiros 
localizados abaixo da piscina, que serão usados 
para os atletas do polo aquático e da força de 
trabalho;
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•	 Acessibilidade – deverá ser providenciada 
em todas as dependências a serem utilizadas. 
Deverá ser feito um projeto de reforma para 
acessibilidade, prevendo rampas, corrimãos, 
sanitários acessíveis e os demais itens iden-
tificados.

Além das reformas, o CEFAN também está cons-
truindo novas instalações. São elas: 

Dois vestiários e um depósito de equipamento es-
portivo para atender à piscina; essas áreas serão alo-

cadas dentro da área seca de treinamento dos saltos 
ornamentais, chamada de Dryland, que também será 
construída, conforme especificações;

Área de apoio localizada entre os dois campos gra-
mados, com vestiários, depósito, área para fisioterapia 
e área de descanso para os atletas.

Todas essas modificações garantirão que os atletas 
sejam bem atendidos durante os Jogos Olímpicos. 
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O Comitê Olímpico do Brasil (COB), por meio de 
seu departamento de Educação, o Instituto Olímpi-
co Brasileiro (IOB), entregou para 85 profissionais de 
atletismo, ginástica artística e natação o Certificado 
de Conclusão da primeira turma da Academia Brasi-
leira de Treinadores (ABT). 

A cerimônia de formatura foi realizada no audi-
tório da entidade, no Rio de Janeiro, em 26 de no-
vembro de 2014, e contou com a presença dos alunos 
e do Diretor Executivo de Esportes do COB, Marcus 
Vinícius Freire. 

Dos 85 treinadores que finalizaram a ABT, 28 são 
do atletismo, 26 da ginástica artística e 31 da nata-
ção. O 1º Ten (RM2-T) Carlos Eduardo, encarregado 
da Equipe de Natação, e o 1º Ten (RM2-T) Robson 
Alhadas, encarregado da Equipe de Atletismo do Cen-
tro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, 
estiveram entre os treinadores participantes do curso. 
Ainda representando a Marinha, a 1º Ten (RM2-T) 
Darlly Luz, da Escola Naval, formou-se na modalida-
de Atletismo – Aperfeiçoamento. 

No módulo final da ABT, antes de receberem os 
certificados, os treinadores apresentaram seus Tra-
balhos de Conclusão de Curso (TCC) para especialis-
tas da área. 

A programação do curso incluiu, ainda, três mó-
dulos de estágio prático com especialistas nacionais 
e treinadores de referência mundial que vieram ao 
Brasil passar suas experiências aos alunos da ABT.

Para concluírem o curso, os 85 treinadores pas-
saram por uma verdadeira maratona de dois anos 
de intensas atividades. No total, foram 750 horas de 
aula, que incluíram oito módulos presenciais e outros 
três à distância, voltados para duas áreas: Desenvol-
vimento Esportivo e Aperfeiçoamento Esportivo. 

Verifique, a seguir, o resumo e a conclusão de 
dois Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) apresen-
tados ao final do curso da ABT.

Oficiais do CEFAN se formam 
no curso do COB, através do 
Instituto Olímpico Brasileiro, 
pela Academia Brasileira de 
Treinadores1º
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Análise da evolução do desempenho de nadadores brasileiros nos 
50-100 m nado livre durante período de formação esportiva

Perfil de indicadores cinemáticos em velocistas de elite: uma breve revisão

RESUMO: Este estudo objetivou investigar a evo-
lução do desempenho de nadadores brasileiros nas 
provas de 50 m e 100 m Nado Livre durante seu pe-
ríodo de formação esportiva. Foram selecionados 15 
nadadores brasileiros ranqueados na Federação Inter-
nacional de Natação (FINA) entre os 100 melhores 
tempos do mundo nas provas de 50 m (n = 7; idade 
de 25,42 ± 4,42 anos) e 100 m (n= 8; idade de 25,75 
± 3,37 anos) em piscina longa (50 m). Posteriormen-
te, obteve-se o melhor desempenho dos atletas entre 
seus 12-18 anos de idade. Os dados foram apresen-
tados por meio da estatística descritiva. A taxa de 
crescimento do resultado esportivo (%) foi calculada 
entre os intervalos de idade. Utilizou-se do teste não 
paramétrico de Friedman para analisar a existência 
de diferença significativa entre os desempenhos. 

Considerou-se	p	≤	0,05.	Percebeu-se	a	existência	de	
picos de crescimento no resultado esportivo para os 
50 m Nado Livre aos 13-14 anos e aos 17-18 anos. 
Para os 100 m Nado Livre, ele aconteceu aos 16-17 
anos. Foi encontrada diferença significativa no de-
sempenho dos 50-100 m Nado Livre em diversos 
intervalos de idade (p < 0,05). Foi possível concluir 
que o desempenho do jovem atleta sofre influência de 
fatores que podem acelerar ou retardar o rendimento 
em uma determinada idade. Não é simples precisar 
se isso ocorre pela maior influência do crescimento/
desenvolvimento ou pelo treino ao qual está submeti-
do. O conhecimento dessas informações é importante 
na prescrição do treino, na seleção e na proposição de 
ações voltadas aos mais jovens.

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi revisar es-
tudos sobre a corrida de velocidade na prova de 100 
m rasos, baseado em análises cinemáticas realizadas 
em competições de alto nível. Este trabalho caracte-
rizou-se pela revisão desses estudos, que propuseram 
um modelo descritivo para a prova tendo como base 
a análise de dados coletados em competições de velo-
cidade. Na primeira parte, foi realizada uma revisão 
relativa à cinemática da prova de 100 m rasos no âm-
bito geral. A segunda etapa correspondeu à análise 
dos estudos realizados com os atletas de alto nível. 
Os parâmetros cinemáticos analisados foram: a velo-

cidade média da corrida, a amplitude média do passo 
(AP), a frequência média do passo (FP), a aceleração 
(A) e o índice de corrida (IC), que foram obtidos a 
cada 20 m de uma prova de 100 m rasos, com a con-
tagem do número de passos e a verificação do tempo 
para percorrer cada 20 m. A análise estatística con-
tou com a aplicação de médias e desvio-padrão a fim 
de comparar os dados dos atletas com resultados mais 
expressivos e os demais atletas. Dentre os resultados, 
pode-se destacar a maior velocidade máxima e a am-
plitude de passadas entre os atletas, com resultados 
mais expressivos nos 100 m rasos.

CONCLUSÃO: O controle do processo de treina-
mento esportivo é demasiadamente complexo. O de-
sempenho do jovem atleta durante sua formação es-
portiva sofre influência de diversos fatores que podem 
acelerar ou retardar o rendimento. O desempenho aci-
ma da média em uma categoria pode oportunizar situ-
ações que o diferenciem ainda mais dos outros atletas 
da mesma idade. Isso pode ser extraordinário para esse 
atleta em particular, mas excluirá um número maior 
de indivíduos com maturação normal ou retardada. 

Finalmente, a ciência não defende a existência 
de um único gene responsável pelo rendimento de 
excelência. Além disso, entende que o rendimento 
específico é fruto de um processo contínuo de trei-
namento. Pelas características da natação, sugere-se 
uma proposta de iniciação esportiva diversificada no 
próprio ambiente aquático e com finalidade partici-
pativa – que desenvolverá as habilidades específicas 
de forma secundária e será substituída aos poucos por 
uma especialização no esporte.

Autores: Carlos Eduardo Lima Monteiro, Guilherme Tucher e Roberta Raffaeli

Autores: Robson Luiz de Souza Alhadas e Darlly Oliveira da Luz
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CONCLUSÃO: Após a revisão dos estudos relacio-
nados às análises cinemáticas e a descrição de alguns 
perfis morfológicos, pôde-se observar alguns aspectos 
relevantes ligados à performance dos velocistas na pro-
va de 100 m rasos. De acordo com MACKALA, a velo-
cidade média de corrida é obtida pelo produto entre a 
amplitude e a frequência média de passadas, o que nos 
leva à conclusão de que a velocidade é proporcional à 
amplitude e à frequência de passos realizados durante 
a prova. Assim, para correr em determinada veloci-
dade, um indivíduo utiliza uma relação ótima entre 
amplitude e frequência de passadas.

Nos aspectos morfológicos, foi observado um 
maior percentual de massa muscular e menor per-
centual de massa óssea e de gordura em um grupo de 
velocistas com melhor performance. Entretanto, não 
se encontrou relação entre estatura e comprimento 

de membros inferiores e a performance em nenhum 
dos grupos estudados.

Em estudo de BOSCO, que, após a divisão de 
dois grupos por nível de rendimento, um de melhor 
performance e outro de performance intermediária, 
verificou-se uma amplitude de passada maior e um 
tempo de contato menor no grupo de atletas com 
melhores resultados na prova de 100 m.

Dessa forma, com base na análise estatística dos 
parâmetros cinemáticos, verificou-se que os resulta-
dos sugerem que comprimento da passada contribui 
muito mais à curva de velocidade dos 100 m que 
a frequência e que esta última não pode mais ser 
considerada o mais importante fator determinante 
do desempenho, em qualquer nível atlético, desde o 
nível intermediário ao alto rendimento.
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CEFAN e Treinamento 
Pré-Antártico: uma parceria 
de sucesso 1º
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O Brasil foi à Antártica pela primeira vez no ve-
rão dos anos de 1982-1983 e, até os dias de hoje, 
o Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR) tem 
contribuído sobremaneira para o desenvolvimento da 
ciência antártica. O PROANTAR tem a atribuição de 
planejar e executar as atividades logísticas e científi-
cas em local tão distante e inóspito, sempre enfocan-
do as questões ambientais. Já a Comissão Interminis-
terial para os Recursos do Mar (CIRM) representa o 
colegiado composto por diversos órgãos e instituições 
responsáveis pela condução das atividades brasileiras 
no continente gelado.

O Treinamento Pré-Antártico (TPA) consiste na 
preparação de militares e civis para os desafios que 
encontrarão no ambiente antártico. As dificuldades 
são variadas e abrangem os mais diversos setores – 
ambientais, pessoais, profissionais e físicos, sendo 
um deles de grande importância: o fisiológico.

A adaptação ao ambiente não é fácil e, depen-
dendo do estado pré-existente do indivíduo, é lenta 
e árdua. Quanto mais bem preparado fisicamente o 
indivíduo for, mais rápida e facilitada essa adaptação 
tende a ser. Diante do condicionamento físico apre-
sentado ao longo de anos de missão antártica, prin-
cipalmente pelos civis que compõem os grupos de 
pesquisadores, os militares da Secretaria da Comissão 
Interministerial para Recursos do Mar (SECIRM), que 
organiza o TPA, destacaram a necessidade de apoio 
de profissionais da Educação Física.

E foi assim que, em 2009, nasceu uma parceria 
do Centro de Educação Física Almirante Adalberto 
Nunes (CEFAN) com a SECIRM. Foi a primeira vez 
que os profissionais da área estiveram presentes no 
TPA, subsidiando informações técnicas atinentes às 
adaptações fisiológicas ao ambiente antártico, bem 
como auxiliando no estímulo à melhora do condicio-
namento físico.
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Esse trabalho em conjunto iniciou-se com uma 
pequena participação dos militares representantes do 
CEFAN e, ao longo dos anos, adquiriu maiores pro-
porções e ganhou uma grande importância, passan-
do a atuar, também, na seleção dos candidatos e nas 
avaliações de perfil e física (tanto de civis quanto 
militares), incrementando cada vez mais as ativida-
des físicas implementadas durante o período do TPA.

As atividades físicas, inclusive, são um tanto 
quanto diferenciadas e diversas, pois são aplicadas 
com diferentes objetivos. Um desses objetivos é o de 
incluir atividades inerentes ao condicionamento físi-
co exigido aos militares das Forças Armadas. Logo, a 
corrida, a natação e a flexão já fazem parte obrigatória 
do Quadro de Treinamento Semanal (QTS) do TPA. Os 
pesquisadores civis, mesmo que não tenham em sua 
rotina esse tipo de atividade, são orientados na busca 
de qualidade de vida e saúde por meio dos exercícios 
e palestras, e também passam por testes pré-determi-
nados (considerados requisitos mínimos para avaliar 
condições básicas de vida na antártica), simulando 
as dificuldades encontradas no ambiente antártico, 
tais como caminhada em ambiente irregular (como a 
neve), embarque e desembarque em navios e botes, 
subida em escada do tipo “quebra-peito”.

No entanto, a esfera dessas atividades físicas vai 
muito além dos parâmetros fisiológicos. Os profissio-
nais da área trabalham em conjunto com os psicó-
logos do Serviço de Seleção de Pessoal da Marinha 
(SSPM), pois, muitas vezes, durante as atividades 
físicas são observadas as mais diversas atitudes, pos-
turas e características individuais, auxiliando, assim, 

no processo seletivo. Ademais, busca-se, também, 
uma integração entre militares e civis que, por me-
ses, conviverão em situação de confinamento e pre-
cisarão desenvolver um espírito de camaradagem, 
cooperação e respeito mútuo.

Em meio às mais variadas instruções e atividades 
do TPA, os militares apresentam, ainda, a rotina e a 
disciplina do ambiente militar, adaptados ao convívio 
com os pesquisadores, e o CEFAN colabora nesse que-
sito com exercícios de integração e adaptação para 
todos os candidatos da missão.

Em busca de uma melhor orientação e consultoria 
técnica para situações tão peculiares, a SECIRM en-
tendeu a necessidade da visita dos instrutores a esse 
ambiente. Em 2012, pela primeira vez na história da 
Marinha do Brasil, duas oficiais de Educação Física 
se fizeram presentes na Antártica para conhecer as 
condições físicas e climáticas reais, bem como a es-
trutura de vida que os militares e civis vivem ao lon-
go da missão. Desde então, as prescrições, avaliações 
e consultorias podem ser feitas com conhecimento de 
causa e baseadas em experiências vividas.

Comparando o projeto inicial, que previa doze 
horas de atividades realizadas ao longo de duas se-
manas, com o projeto atual, no qual a equipe CEFAN 
ministra, no mínimo, quatro horas diárias de ativi-
dades durante três semanas, percebe-se o crescente 
trabalho em prol do Programa Antártico Brasileiro. 
Dessa maneira, podemos dimensionar a importância 
que a Marinha do Brasil tem dado à atividade física e 
à qualidade de vida e saúde no ambiente profissional.
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A natação é uma modalidade que desempenha 
um papel fundamental para o quadro de medalhas 
por se tratar de um esporte individual em que um 
atleta consegue obter mais de uma medalha em uma 
única competição. Dessa forma, ao iniciar o Progra-
ma de Alto Rendimento, são convocados atletas com 
esse perfil, cujos resultados já podem ser vistos na 
sua primeira participação em Mundial Militar.

A natação, assim como as demais modalidades 
que fazem parte do Programa de Alto Rendimento da 
Marinha do Brasil, contribui muito para a represen-
tatividade do esporte no cenário esportivo militar e 
civil. O gerenciamento desse programa compete ao 
Exército Brasileiro, dentro da Comissão Desportiva 
Militar do Brasil (CDMB). No entanto, os atletas mili-
tares da Marinha do Brasil também compõem a equi-
pe das Forças Armadas. 

O trabalho teve início no ano de 2009, com a 
convocação de atletas de alto rendimento para a 
Marinha do Brasil; nesse ano, foram convocados 12 
atletas de natação através de uma seletiva, tendo 
sido selecionados seis atletas da Marinha do Brasil 
para participarem do 43º Campeonato Mundial Mili-
tar de Natação e Salvamento do CISM em Montreal, 
no Canadá. A participação dos atletas foi a melhor 
possível, que alcançaram as primeiras medalhas na 
história da natação. Importante destacar a primeira 
medalha de ouro na natação feminina, conquistada 

pela MN Fernanda Alvarenga na prova de 200 m 
Costas. Observe, a seguir, o quadro de medalhas da 
primeira participação de atletas de alto rendimento 
em Mundiais Militares:

Nesse ínterim, foram realizados outros processos 
seletivos para a convocação de atletas temporários. 
No ano de 2010, no 44º Campeonato Mundial Militar 
de Natação e Salvamento do CISM em Warendorf, 
na Alemanha, obtivemos a melhor marca alcança-
da dentro de todas as modalidades em campeonatos 
Mundiais Militares, apesar de um menor número de 
participantes da Marinha do Brasil. É mister regis-
trar que conseguimos a melhor participação de uma 
atleta da Marinha do Brasil – a MN Tatiana Lemos, 
a seguir destacada:

Natação da 
Marinha do Brasil 1º
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Atletas / Medalhas Ouro Prata Bronze Total

MN Fernanda 1 2 1 5

MN Juliana - 2 1 3

MN Lorena - 3 1 4

MN Dandara - 2 2 4

MN Izabela - 1 1 2

MN Larissa - 1 1 2

Atletas / Medalhas Ouro Prata Bronze Total

MN Tatiane Lemos 2 3 - 5
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Atletas / Medalhas Ouro Prata Bronze Total

MN Michelle Lenhardt - 1 2 3

MN Juliana Marin - 1 - 1

MN André Daudt 1 1 - 2

MN Dandara - 1 1 2

No ano de 2011, quando aconteceram os 5º Jogos 
Mundiais Militares, concluímos o nosso processo se-
letivo, e tivemos um efetivo de 15 atletas na natação. 
Foi realizada uma viagem a serviço para Paris, na 
França, com o fito de participar do Open de Paris, de 
grande importância para a performance dos atletas 
nos Jogos Mundiais Militares, uma vez que puderam 
ser realizadas análises técnicas, preparação física e 
uma melhor formação da equipe nos revezamentos.

Contamos com a participação de seis atletas da 
Marinha do Brasil nos 5º Jogos Mundiais Militares, 
além de mais três atletas no Mundial de Natação da 
Federação Internacional de Natação (FINA) em Shan-
gai, na China, no período de 24 a 31 de agosto de 
2011.

Participaram dessa competição os atletas MN Mi-
chelle Lenhardt, MN André Daudt, MN Dandara, MN 
Juliana Marin, MN Daiene e MN Fernanda, cujo de-
sempenho se verifica no quadro de medalhas a seguir:

O excelente resultado da equipe de natação nos 
5ºJMM contribuiu para que o Brasil chegasse ao fei-
to inédito de 1º lugar geral no quadro de medalhas 
dos Jogos, uma vez que foi a modalidade esportiva que 
obteve o maior número de medalhas de ouro.  
Não foram realizados Campeonatos Mundiais Militares 
de Natação do CISM nos anos de 2012 e 2013; no en-
tanto, para aprimorar e representar a equipe das For-
ças Armadas, foram realizadas convocações dos atletas 
através de seus índices técnicos para participação de 
algumas etapas do Circuito Mundial da FINA.

Em 2012, a Marinha do Brasil foi representada pela 
MN Tatiana Lemos para participar do Circuito Mun-
dial da FINA – Etapa da Europa, realizada em Estocol-
mo, Berlim e Moscou. E, no ano de 2013, pelo 3ºSG 
Waked, no Circuito Mundial da FINA – Etapa da Ásia, 
realizada em Cingapura, Japão e China.

No dia 12 de dezembro de 2013, durante a ceri-
mônia alusiva ao Dia do Marinheiro, foi realizada a 
promoção dos atletas RM2 Marinheiros a Cabos, para 
aqueles que possuíam ensino fundamental, e os com 

Ensino Médio, a Terceiros-Sargentos, demonstrando o 
compromisso da Marinha do Brasil em apoiar o des-
porto nacional e o esporte olímpico brasileiro. Dessa 
forma, todos os atletas da natação foram promovidos a 
Terceiros-Sargentos.

No ano de 2014, foi realizado o 46º Campeonato 
Mundial Militar de Natação do CISM, depois de dois 
anos sem competições de natação do CISM. O evento 
aconteceu na Cidade de Tenero, na Suíça, no período 
de 13 a 15 de junho de 2014. Foi estabelecida uma 
prioridade para a convocação dos atletas na partici-
pação do Mundial Militar, fundamentada sempre em 
um dos objetivos do Programa de Alto Rendimento 
nas Forças Armadas, qual seja: a efetiva representa-
tividade no quadro geral de medalhas nos Mundiais 
Militares. Assim, foram observados os resultados do 
LIV Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação – Tro-
féu Profª. Maria Lenk – TAÇA CORREIOS, no Parque 
Aquático do Ibirapuera, na cidade São Paulo (SP), no 
período de 21 a 26 de maio de 2014. Com o resultado 
dessa competição, foram selecionados pela Marinha do 
Brasil os seguintes atletas para integrar a equipe de 
natação no Mundial Militar:

•	 1T (RM2-T) Carlos Eduardo Lima Monteiro 
(técnico da equipe);

•	 3º SG-RM2-EP Juliana Marangoni Marin (atle-
ta);

•	 3º SG-RM2-EP Vinícius Rocha Barbosa Waked 
(atleta); 

•	 3º SG-RM2-EP João Luiz Gomes Júnior (atleta). 

Antes, porém, a equipe de natação das Forças Ar-
madas participou do XX Torneio Mare Nostrum – Eta-
pa de Mônaco, França, com o objetivo de chegar em 
excelente performance ao Mundial Militar. A MB con-
seguiu conquistar a 2ª colocação nos 50 metros nado 
peito com o 3ºSG João Luiz. O torneio teve um signi-
ficado muito importante para a preparação, o treina-
mento e a avaliação da equipe para o 46º Campeonato 
Mundial Militar de Natação do CISM.

O 46º Campeonato Mundial Militar de Natação do 
CISM foi realizado através de eliminatórias na parte da 
manhã e finais na parte da tarde, tendo revelado uma 
excelente qualidade técnica das equipes dos países en-
volvidos – Alemanha, Cazaquistão, China, Eslovênia, 
Espanha, França, Holanda, Polônia, Rússia, Suíça e 
Ucrânia –, além dos atletas olímpicos da China e da 
Rússia, que também participaram.



Revista Podium Naval 38

O Brasil ficou em segundo lugar geral no qua-
dro de medalhas e o 3º SG-RM2-EP João Luiz Gomes 
Júnior teve o melhor índice técnico da competição, 
razão pela qual foi o porta-bandeira na Cerimônia de 
Encerramento. No quadro a seguir, as medalhas dos 
atletas da MB:

Uma grande aquisição para os quadros da MB foi 
a incorporação da 3o SG-RM2-EP Etiene Pires de Me-
deiros, em dezembro de 2014. A atleta foi a primeira 
mulher do país a conquistar uma medalha de ouro em 
um Campeonato Mundial de Natação (em 2014, em 
Doha, no Qatar), onde foi recordista mundial dos 50m 
costas em piscina curta. Nos Jogos Pan-americanos de 
Toronto, no Canadá, em 2015, ela se tornou a primei-

ra brasileira a conquistar uma medalha de ouro, fei-
to conseguido nos 100m costas, com novo recorde do 
Pan e recorde Sul-Americano. Também conquistou a 
medalha de prata nos 50m livre, quebrando o recor-
de sul-americano, além de ajudar o Brasil a ganhar 
duas medalhas de bronze nos revezamentos 4x100m 
livre (quebrando o recorde Sul Americano, junto com 
Larissa Oliveira, Graciele Herrmann e Daynara de 
Paula) e 4x100m medley (junto com Jhennifer Concei-
ção, Larissa Oliveira e Daynara de Paula). Nos 6o Jogos 
Mundiais Militares, realizados em outubro de 2015 na 
Coreia do Sul, a atleta conquistou quatro medalhas de 
ouro (50 metros livre feminino, 50 metros costa femi-
nino, 100 metros costa feminino e revezamento misto 
4x100m livre) e duas de prata (4x100m livre feminino 
e 4x100 m medley feminino). 

Por todo o exposto, os resultados obtidos podem de-
monstrar que a MB está alcançando resultados expres-
sivos na expectativa de realizar uma boa representação 
e conquistar medalhas nas Olimpíadas Rio 2016.

Atletas / Medalhas Ouro Prata Bronze Total

SG Waked 2 - - 2

SG João Luiz 1 1 - 2
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CEFAN recebe os alunos 
do Projeto Escolinha 
Cadeiras na Quadra1º
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Desde março de 2013, o CEFAN abriga o Projeto 
Escolinha de Tênis Cadeiras na Quadra. A parceria 
possibilita que alunos cadeirantes pratiquem tênis 
duas vezes por semana de forma inteiramente gra-
tuita. As atividades são ministradas pelo professor de 
educação física Leonardo Conrado, que recebe crian-
ças, adolescentes e adultos que tenham interesse em 
praticar o esporte. O único requisito para que uma 
pessoa possa competir em cadeira de rodas é ter o 
diagnóstico médico de uma deficiência relacionada 
com a locomoção, ou seja, ter total ou substancial 
perda funcional de uma ou mais partes extremas do 
corpo. A Escolinha fornece todo o material necessá-
rio, incluindo as cadeiras de rodas adaptadas.

Idealizada pelo médico gaúcho José Carlos Morais 
em parceria com o professor Sérgio Alves, a Escolinha 
Cadeiras na Quadra oferece, desde 2009, aulas de tênis 
como forma de educação e incentivo ao processo de 
reabilitação. O projeto começou em parceria com a As-
sociação Niteroiense dos Deficientes Físicos (ANDEF), 
que cedeu as quadras de minitênis para o treinamento. 
Ainda hoje, é de lá que saem as primeiras raquetadas 
de muitos praticantes. Com quadras e raquetes meno-
res, além de bolas mais macias, os alunos começam 
suas aventuras dentro das quatro linhas. Os que mais 
se destacam são direcionados para a Concha Acústica 
de Niterói ou para o Itaquá Soccer, clube de tênis locali-
zado em Niterói, também parceiros do Projeto, e, desde 
março de 2013, para o CEFAN.
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O convênio entre o CEFAN e a Escolinha Cadeiras 
na Quadra possibilitou um novo polo de treinamento, 
o primeiro na cidade do Rio de Janeiro, facilitando o 
acesso de muitos alunos ao esporte. 

“A nossa maior dificuldade é exatamente o deslo-
camento dos alunos. Muitos não têm como ir e vir. 
Treinar no CEFAN facilita, e muito, a vida de alguns 
de nossos atletas”, declarou Leonardo Conrado, pro-
fessor da Escolinha desde o seu início, em 2009. 

O Projeto conta, hoje, com 18 tenistas nos quatro 
polos de treinamento, e as perspectivas de crescimen-
to são grandes. Nesses anos de Escolinha, os alunos 
conseguiram muito mais do que melhorias na quali-
dade de vida. Os bons resultados dentro das quadras 
garantiram participações em vários campeonatos.

Desde 2010, os alunos disputam as Paraolimpíadas 
Escolares representando o Estado do Rio de Janeiro. 
Além de medalhas em todas as participações, a Esco-
linha garantiu o título brasileiro em 2012. Em 2014, os 
tenistas disputaram a Copa Butija de Tênis em Cadeira 
de Rodas em Belo Horizonte, o Niterói Open Tênis e a 
Semana de Tênis Guga Kuerten em Santa Catarina. 

A boa colocação em campeonatos e o desenvol-
vimento técnico de muitos alunos fazem com que os 
idealizadores e professores do Projeto se sintam rea-
lizados. Inicialmente, a Escolinha tinha como objeti-
vo a reabilitação física e psicológica dos praticantes, 
mas a evolução dos alunos e os bons resultados fize-
ram com que muitos tenistas desejassem permanecer 
profissionalmente no esporte. A prática do tênis se 

torna, para alguns, uma grande paixão, para outros, a 
força propulsora do sentimento de superação. O pro-
fessor Leonardo Conrado percebe que há uma signifi-
cativa elevação na autoestima da maioria dos alunos. 

Lucas Correia, de 15 anos, percebe os ganhos que 
o tênis trouxe para a sua vida. Já tendo praticado na-
tação e judô, é aluno do Núcleo CEFAN desde março 
de 2014. Lucas, que foi o atleta revelação das Parao-
limpíadas Escolares de 2014, afirma que, além do ga-
nho em seu condicionamento físico, o esporte trouxe 
outras certezas para sua vida. 

“Desde que eu comecei a praticar o tênis, eu levo 
pro meu dia a dia as minhas conquistas na quadra. 
O tênis me mostra que eu posso evoluir e crescer na 
vida. Eu me sinto mais capaz dentro e fora das qua-
dras. E isso me fez mudar até com os meus colegas. 
Hoje eu me relaciono melhor com eles, me sinto mais 
feliz”, declarou o jovem tenista.

Declarações como essas enchem o idealizador do 
projeto, José Carlos Morais, de orgulho e satisfação. O 
sentimento de estar no caminho certo é inevitável e 
mostra que o trabalho não pode parar.

“Quando criamos este projeto, nosso objetivo era 
dar a essas crianças com deficiência oportunidades, 
por meio do esporte, para a reabilitação física, psí-
quica e social, sem, contudo, perder o olhar para a 
educação formal. Tanto é verdade que estar regular-
mente matriculado é um dos pré-requisitos da Es-
colinha. E através da melhoria da autoestima, essas 
crianças, com certeza, estarão mais bem preparadas 
para enfrentar a vida”, afirmou José Carlos.
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O Serviço de Reabilitação 
Desportiva do CEFANCT
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Colaboradores: 1º Ten (RM2-S) Rafael Alves, 1º Ten (RM2-S) Cristiane Pinheiro

Subordinada ao Departamento de Saúde do CEFAN, 
a Divisão de Fisioterapia conta com profissionais espe-
cializados em diversas áreas: Fisioterapia Desportiva, 
Traumato-Ortopédica, Neurológica, Uroginecológica e 
Oncológica; Pilates; RPG; Osteopatia; Hidroterapia; e 
Quiropraxia.

O serviço de Reabilitação Físico-Funcional do CE-
FAN conta com dois prédios. O primeiro é constituído 
por: ginásio, sala de Pilates, consultório de avaliação 
isocinética, sala de RPG, sala de osteopatia, sala de 
cinesioterapia em grupo e treinamento funcional, con-
sultório de fisioterapia em uroginecologia, e sala de 

massoterapia. O segundo, onde funciona o serviço de 
hidroterapia, conta com uma piscina coberta, aquecida 
e adaptada.

O público-alvo atendido pela Fisioterapia do CEFAN 
são atletas, militares de bordo, casos pré ou pós-opera-
tórios e, havendo disponibilidade de vagas, pacientes 
da família naval que necessitem de atendimento nas 
diversas especialidades.

O Serviço de Fisioterapia funciona com atendi-
mento individualizado e hora marcada em dois turnos: 
de 7 h até 12 h e de 12 h até 18 h. Os agendamentos 
são feitos às quartas-feiras e as avaliações realizadas 
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na sexta-feira seguinte, momento em que o pa-
ciente será encaminhado para a especialidade 
que melhor o atenda. 

 O objetivo principal da Divisão de Fisiote-
rapia é realizar o planejamento, coordenação e 
supervisão dos programas de recuperação fun-
cional dos atletas da Marinha do Brasil. A Fisio-
terapia Desportiva do CEFAN é constituída por 
fisioterapeutas especializados e com vasta ex-
periência na área. A inserção deste profissional 
nas equipes esportivas da Marinha promoveu 
uma redução do número de lesões e dos períodos 
de afastamentos dos atletas de alto rendimento 
das atividades de treinamento e de competição. 

O fisioterapeuta desportivo atua na pré-parti-
cipação dos atletas para competições, bem como 
no acompanhamento em eventos esportivos, 
como, por exemplo, em jogos de futebol femi-
nino, provas de ultramaratona, campeonatos de 
Pentatlo Naval, jogos desportivos da Marinha do 
Brasil e na reabilitação das lesões esportivas. A 
presença do fisioterapeuta em todo esse processo 
é fundamental para a prevenção e o tratamento 
de lesões e a consequente melhora do desem-
penho esportivo do atleta. Cada fisioterapeuta 
desportivo é responsável pelo acompanhamento 
funcional de uma determinada modalidade es-
portiva, como futebol feminino, atletismo, luta 
olímpica, levantamento de peso olímpico, entre 
outras. Isto facilita o acompanhamento dos atle-
tas e a integração com os demais membros da 
comissão técnica.

Em caráter complementar, a Divisão de Fi-
sioterapia atende os usuários da família naval. 

A Fisioterapia Traumato-Ortopédica Fun-
cional é a especialidade responsável por gran-
de parte dos atendimentos de fisioterapia do 
CEFAN e tem como público-alvo principal pa-
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Gráfico 1:
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cientes em pré e pós-operatório de cirurgias ortopédi-
cas encaminhados pelo Hospital Naval Marcílio Dias 
(HNMD) e pelas Policlínicas Navais. Nesses casos, e  
também em quadros agudos, o paciente tem priorida-
de no agendamento de consultas. Havendo disponibi-
lidade, são atendidos pacientes com quadros crônicos. 
Após a avaliação fisioterapêutica, são determinados o 
diagnóstico cinesiológico-funcional e o prognóstico fi-
sioterapêutico, sendo prescritos recursos terapêuticos 
como cinesioterapia, hidroterapia, eletroterapia, ree-
ducação postural, prescrição e confecção de órteses ou 
próteses e recursos terapêuticos manuais.

Ressalta-se a importância das técnicas de hidrote-
rapia, que atualmente correspondem a 15% de todos os 
procedimentos realizados. As especialidades Fisiote-
rapia Desportiva e Fisioterapia Traumato-Ortopédica 
Funcional são responsáveis por cerca de 90% dos aten-
dimentos realizados no CEFAN.

A Fisioterapia em Uroginecologia atua no trata-
mento conservador das disfunções do assoalho pélvico. 

No CEFAN, são atendidos pacientes dos sexos feminino 
e masculino com incontinência urinária, que realizam 
exercícios de fortalecimento de músculos do assoalho 
pélvico, além de eletroestimulação, biofeedback e te-
rapia comportamental. 

A Fisioterapia Oncológica tem como objetivo res-
taurar ou manter a capacidade cinético-funcional de 
pacientes com sequelas sensitivas, motoras, vascula-
res e respiratórias provocadas por procedimentos ci-
rúrgicos, radioterápicos e quimioterápicos.  O trata-
mento melhora a qualidade de vida e a independência 
funcional da pessoa. O CEFAN tem atuado de forma 
significativa na reabilitação de pacientes com câncer 
de mama, câncer de próstata e câncer ósseo. 

A Fisioterapia Neurofuncional é uma das áreas de 
atuação com crescente procura pelos pacientes. Cor-
responde ao campo de atuação no qual a fisioterapia 
busca a reabilitação das disfunções do sistema nervo-
so. Entre as principais moléstias do sistema nervoso 
central e periférico que geram sequelas funcionais, 
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Gráfico 2:
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de caráter motor ou, sensitivo, podemos tomar como 
exemplos o Acidente Vascular Encefálico (AVE), o 
Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) e o Traumatismo 
Raquimedular (TRM).

O objetivo do tratamento neurofuncional varia de 
acordo com a característica da doença e a disfunção 
apresentada pelo paciente. São realizadas ações te-
rapêuticas para recuperação de coordenação motora, 
força e equilíbrio. Adicionalmente, são utilizados re-
cursos auxiliares da função, como, por exemplo, o uso 
de órteses como muletas e cadeiras de rodas. 

Por fim, o CEFAN conta com as especialidades de 
Osteopatia e Quiropraxia, que têm como foco tratar o 
ser humano de forma global, utilizando técnicas ma-
nuais para a realização de diagnóstico e tratamento. 
Como tratam principalmente disfunções mecânicas, 
essas áreas têm sido muito utilizadas neste Centro para 
o tratamento de atletas e militares da ativa. 

Anualmente, são realizados mais de 23 mil aten-
dimentos e 40 mil procedimentos de fisioterapia. Os 
procedimentos mais realizados são a cinesioterapia, a 
hidroterapia e a terapia manual. 

Conforme detalhado no Gráfico 1, os militares da 
ativa e atletas (MA) correspondem a 56,94% dos pa-
cientes atendidos no CEFAN; dependentes (DEP) so-
mam 26% dos casos; militares inativos (MI), 16%; e o 
restante é relacionado aos funcionários civis (FC) e 
pensionistas (PENS). Atualmente, 75% dos pacientes 
atendidos não pertencem ao Corpo de Fuzileiros Na-
vais (Gráfico 2).

Criada em setembro de 2010, a Divisão de Fisio-
terapia do CEFAN foi responsável pelo tratamento de 
milhares de pacientes, cujo número vem aumentando 
ao longo dos anos. Desde 2012, o número de atendi-
mentos aumentou mais de 100%. Diante do exposto, 
ressalta-se a importância deste Serviço de Reabilitação 
para a Marinha do Brasil.
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Quando se fala em Psicologia do Esporte, uma das 
primeiras coisas que vêm à cabeça do público leigo é 
o tema motivação. A ideia, em geral, é de que o psi-
cólogo será a peça-chave de incentivo para o time que 
está perdendo ou para o atleta que irá disputar uma 
competição importante. Esse pensamento faz com 
que vejamos, ainda com frequência, notícias (prin-
cipalmente de clubes de futebol) de contratações de 
motivadores devido a derrotas seguidas de um time, 
com a falsa ilusão de que esta ação irá solucionar um 
problema que, na verdade, é muito mais profundo. 

Nesses casos, a figura do motivador parece se 
confundir com a do psicólogo, mas, na realidade, são 
funções bem diferentes. Um psicólogo pode fazer um 
trabalho de motivação, mas alguém que é simples-
mente um motivador não pode atuar como psicólogo. 
Vejamos o porquê.

A motivação é, sim, um dos pontos de atuação do 
psicólogo do esporte, mas não o único e, muito me-
nos, o principal. Na última Copa do Mundo FIFA de 
futebol, realizada no Brasil em 2014, tivemos conhe-
cimento do trabalho do psicólogo Hans Hermann, que 
vem sendo realizado há doze anos com a seleção da 

Alemanha. Naquela ocasião, o psicólogo deu algumas 
declarações nas quais afirma que o trabalho motiva-
cional é secundário, ao compreender que os jogadores 
da seleção são profissionais de alto rendimento e não 
precisam de motivação, mas sim de preparação psi-
cológica, que é algo muito mais amplo.

Na Alemanha, o psicólogo faz parte de uma equi-
pe que reúne em torno de cinquenta profissionais, 
de diversas áreas, cuja função é auxiliar o técnico 
com informações sobre os jogadores e os adversários. 
Em 2002, teve início uma revolução nos conceitos de 
esporte e ser humano naquele país e, desde então, a 
equipe vem obtendo resultados visivelmente expres-
sivos em diversos campeonatos. 

No que diz respeito à preparação psicológica, não 
apenas a seleção, mas também diversos clubes con-
tam com o trabalho de psicólogos desde as categorias 
de base, o que quer dizer que, quando chegam às 
equipes profissionais, os atletas possuem habilidades 
psicológicas mais desenvolvidas e maior capacidade 
de lidar com situações adversas. Tudo é pensado, 
discutido e treinado, como o local de concentração, 
as músicas que serão ouvidas, as possíveis situações 
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de pressão. Os psicólogos convivem diariamente e 
acompanham as equipes em viagens, o que os auxilia 
a conhecer melhor cada atleta individualmente e a 
equipe como um todo, verificando suas necessidades 
a cada momento.

Podemos perceber, através desse exemplo, como 
o trabalho de Psicologia do Esporte é muito mais 
profundo e demorado, pois se trata de um processo 
de lapidação dos atletas. A motivação acontece na-
turalmente dentro desse acompanhamento de longo 
prazo. Ações isoladas oriundas da contratação ime-
diata de um motivador, ou mesmo psicólogo, dificil-
mente provocarão resultados instantâneos no atleta 
ou na equipe. Esse imediatismo não acontece porque 
é necessário, inicialmente, um trabalho de diagnós-
tico: uma avaliação da demanda, do modo de ser dos 
atletas, dos relacionamentos intragrupais (mesmo em 
esportes individuais, seja com outros atletas da mes-
ma modalidade, seja com a comissão técnica), das 
qualidades, dos pontos fracos; enfim, a compilação 
de uma série de informações. 

Esse período de avaliação permite, ainda, que 
se criem vínculos de confiança do psicólogo com os 
atletas e a comissão técnica: sem confiança, não exis-
te trabalho psicológico. Mas serve, principalmente, 
para tornar possível a definição do tipo de interven-
ção a ser realizado. Não há modelos prontos. Uma 
boa intervenção só é feita com um bom diagnóstico, 
e isso não se faz da noite para o dia. 

Assim, através do diagnóstico, o psicólogo será capaz 
de identificar o perfil psicológico de cada atleta – que 
é resultado de sua história de vida, sua personalidade, 
seus valores, suas ambições na vida – e a existência de 
situações de desmotivação. Conhecendo o que motiva 
aqueles atletas, ele será capaz de empregar recursos que 
atinjam suas necessidades, tocando diretamente naqui-

lo que os incentiva, que os faz buscar seus objetivos de 
forma contínua, e o fará no momento que julgar mais 
adequado – não apenas após seguidas derrotas ou às 
vésperas de uma competição. 

Portanto, o foco do trabalho do psicólogo não é 
motivar ninguém. Exibir um vídeo motivacional 
extraído da internet e fazer com que os atletas se 
emocionem não é o objetivo. Ações desse tipo são 
efêmeras se realizadas fora de um contexto em que 
se saiba do que aqueles atletas estão precisando na-
quele momento de suas vidas e do campeonato. A 
busca do psicólogo é, na verdade, pela descoberta, 
junto com aquele atleta, as forças que o impulsionam, 
suas necessidades internas, pessoais. É descobrir o 
que está acontecendo naquele momento de sua vida 
que pode estar causando desmotivação. E, mais do 
que tudo isso, é encontrar, junto com o atleta, formas 
de melhorar seu rendimento, de crescer como atleta e 
como pessoa, pois, assim, suas recompensas serão in-
ternas, suas necessidades serão atendidas e sua mo-
tivação será consequência de um bom treinamento.

Esse é o trabalho que vem sendo desenvolvido no 
Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes 
(CEFAN) desde 2010, com a consolidação de um Serviço 
de Psicologia que teve início com apenas uma psicólo-
ga, mas que, desde 2011, conta com duas profissionais 
de Psicologia do Esporte. Em cinco anos, os resultados 
são muito mais sólidos com o trabalho diário com os 
atletas, o conhecimento de seus perfis, sua personalida-
de, suas dificuldades diárias, seus pontos fortes e a com-
pilação de informações consistentes, colhidas durante 
anos e constantemente atualizadas. Assim, quando é 
necessário um trabalho motivacional, como num jogo 
decisivo, por exemplo, ele é realizado como parte do 
acompanhamento, não como ação isolada. 
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A importância da 
Avaliação Isocinética na 
articulação do joelho1º
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Atualmente, nas áreas de traumatologia e ciências 
do esporte, o complexo articular do joelho é alvo de 
grande investigação científica. Isso ocorre por causa 
da grande incidência de lesões, sendo mais comuns 
as disfunções patelofemorais, as lesões meniscais, as 
lesões ligamentares e as lesões de cartilagem.

Quando ocorre, por exemplo, uma ruptura do Li-
gamento Cruzado Anterior (LCA), o tratamento torna-
se inevitavelmente cirúrgico e o tempo de recupera-
ção gira, em média, em torno de seis meses até a alta 
fisioterapêutica. A incidência dessa lesão é maior 
em atletas e esportistas que praticam atividades fí-
sicas nas quais ocorrem com frequência mudanças 
de direção, submetendo a articulação do joelho a 
suportar níveis elevados de estresse por forças de 
compressão e cisalhamento.

Diante de quadros como esse, a reabilitação tor-
na-se parte fundamental no processo de recuperação 
físico-funcional dos pacientes, e, nos últimos anos, o 
fisioterapeuta vem cada vez mais desfrutando dos be-
nefícios de modernas ferramentas de trabalho. Parâ-
metros fundamentados e consolidados cientificamen-
te estão à disposição dos profissionais com o objetivo 
de otimizar resultados e dar aos pacientes a certeza 
de que o retorno às atividades possa ocorrer com o 
máximo de segurança.

Uma dessas ferramentas é a avaliação realizada 
no dinamômetro isocinético, equipamento ainda pou-
co comum em avaliações por causa de seu alto preço, 
mas que a Marinha do Brasil, através do Centro de 
Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), 
investiu para os 5º Jogos Mundiais Militares e, desde 
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então, vem disponibilizando aos seus pacientes. Mi-
litares, atletas ou não, tem à sua disposição um equi-
pamento “padrão ouro” na análise de força muscular. 

O equipamento fornece diversas informações; en-
tretanto, é necessário conhecer minuciosamente o 
sistema para o pleno aproveitamento do profissional 
e, consequentemente, de seu paciente. Uma avalia-
ção isocinética permite ao examinador estabelecer 
protocolos validados na literatura para analisar o tor-
que, o trabalho, a potência e a resistência muscular 
do indivíduo. Permite ainda, uma vez realizada a 
avaliação, tratar os pacientes na máquina de forma 
mais segura, pois, através do exame inicial, é possí-
vel, por exemplo, observar a velocidade angular com 
pior aproveitamento e verificar em qual amplitude de 
movimento articular há deficiência muscular.

Existem, ainda, parâmetros suficientes no equipa-
mento para que o profissional, através de dados, faça 
a interpretação dos números apresentados no relató-
rio e inviabilize ou permita a alta de um indivíduo. 

Nossos militares e equipes, como as do futebol fe-
minino, da luta olímpica e do pentatlo naval, já vêm 

sendo submetidos a programas de avaliações e trata-
mento no isocinético, os quais são semelhantes aos 
dos principais centros de excelência em reabilitação 
de nosso país e do exterior.

Na seleção e indicação de um paciente para reali-
zar uma avaliação isocinética, devem ser observados, 
também, os critérios para contraindicação, como fra-
turas não consolidadas, tempo inadequado pós-cirúr-
gico, dor ao movimento de flexão e/ou extensão de 
joelho, tumores ósseos, edema articular, entre outros.

Dessa maneira, temos a convicção de que a Mari-
nha do Brasil conta, hoje, não só com profissionais de 
ponta no mercado, mas também com equipamentos 
da mais alta tecnologia a serviço de seus militares.

Particularmente para a equipe de Fisioterapia do 
Centro de Reabilitação, o melhor resultado é observar 
a satisfação de cada paciente ao perceber e entender 
que seu tratamento segue os mais altos padrões de 
segurança e confiabilidade possíveis. 
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Treinamento Funcional na 
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Treinamento Funcional é uma impor-
tante tendência contemporânea não só na 
área da atividade física, sendo o planeja-
mento do exercício é feito com base nas 
características físicas do indivíduo em seu 
cotidiano com o objetivo de melhorar a ca-
pacidade funcional e estimular a adaptação 
do corpo às atividades de vida diária ou es-
portivas, mas também na reabilitação, atra-
vés da aquisição de habilidades biomotoras 
e do aprimoramento do gestual funcional. 

Essa metodologia tem como pilares 
fundamentais o treinamento do core, isto 
é, a estabilização das cinturas escapular e 
pélvica e do tronco, associado à preparação 
muscular, agilidade, velocidade, potência, 
mobilidade, resistência, equilíbrio, preven-
ção e regeneração de lesões, podendo ser 
empregada no atleta e em pacientes ambu-
latoriais, da criança ao idoso. 

Para tanto, é importante o amplo co-
nhecimento sobre anatomia, fisiologia, bio-
mecânica estática e dinâmica, análise do 
esporte, principais mecanismos de lesão, 
tratamento das disfunções e programa pre-
ventivo, direcionado tanto à causa como às 
consequências, obedecendo a progressão na 
execução do tratamento, isto é: fase de base 
e apoios; superfícies estáveis e instáveis; 
estático e dinâmico; lento e rápido; circui-
tos e séries.

A fisioterapia sempre atuou com técni-
cas preventivas, e integrar esse conheci-
mento ao arsenal terapêutico é importante, 
pois enriquece potencialmente os resul-
tados de forma quantitativa e qualitativa, 



Esporte é vida. Viva o esporte! 51

agregando muito valor ao programa terapêutico e pro-
duzindo resultados máximos e expressivos a fim de 
garantir um retorno rápido e seguro do atleta a sua 
modalidade desportiva. 

O tratamento deverá ser adaptado às necessida-
des de cada paciente, seja na melhora da performan-
ce ou nas disfunções adquiridas: estimular a muscu-
latura para melhorar a estabilidade articular, a força 
e a potência, em situações como pré e pós-opera-
tórios de cirurgias diversas, tendinites, distensões 
musculares, entorses, vícios posturais, entre outros, 
respeitando os limites da dor. Assim, com o objeti-
vo de preveni-las ou tratá-las, o paciente é incenti-
vado a executar exercícios funcionais direcionados, 
respeitando uma sequência de aumento progressivo 
de dificuldade e complexidade levando-o a adquirir 
confiança e segurança no processo de reabilitação 
para um retorno eficiente e eficaz.

Isso nos faz crer que trabalhar na área desportiva 
exige muito mais do que conhecimento científico; é 
preciso vivenciar o esporte para que possamos cor-
relacionar o gestual utilizado na modalidade com a 
disfunção apresentada, analisando passo a passo os 
fatores internos e externos envolvidos, relacionan-
do-os às patologias que possam ser desenvolvidas e, 
principalmente, evitadas. 

Sendo assim, para alcançar o sucesso pleno no 
tratamento, o trabalho interdisciplinar é o meio ade-
quado de integrar o indivíduo às suas atividades, com 
o apoio de médicos, fisioterapeutas, educadores físi-
cos, nutricionistas e psicólogos em suas áreas afins 
para detectarem os problemas, desenvolverem os tra-
tamentos e, principalmente, colaborarem na perpetu-
ação dos resultados obtidos, evitando recidivas.
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o A atuação da 
fisioterapia desportiva 
no futebol feminino

Atualmente, o futebol é uma das modalidades 
desportivas mais populares em todo o mundo, segun-
do pesquisadores, com um número em torno de 400 
milhões de praticantes de todas as faixas etárias, de 
diferentes níveis, raças e culturas. Desses, 30 mi-
lhões se encontram no Brasil. 

O esporte vem sofrendo mudanças em virtude 
da evolução, tanto em seu próprio estilo de jogo, 
como, principalmente, no quesito médico-tecnológi-
co, exigindo um alto nível de preparação física por 
parte dos atletas. Além de ser considerado uma das 
modalidades desportivas com maior índice de lesão 
no sistema músculo-esquelético, a combinação ou a 
atuação isolada de fatores intrínsecos e extrínsecos 
é responsável por resultar em diferentes lesões no 
futebol, causando distintos graus de incapacidade e 
afastamento dos atletas.

O futebol feminino moderno exige um alto nível 
de capacidade física das jogadoras, independente-
mente de suas funções táticas; é um esporte alta-
mente competitivo e dinâmico, o que leva as atle-
tas a realizarem diversas mudanças de direção do 
movimento durante uma partida. É uma modalidade 
esportiva com características variáveis entre as joga-
doras, dependendo da posição da atleta em campo, 
ou seja: goleiras (força explosiva, flexibilidade, equi-
líbrio, resistência muscular localizada e velocidade 
de reação), laterais (força explosiva, resistência e 
coordenação), zagueiras (força, impulsão, equilíbrio, 
velocidade de reação e agilidade), meio-campistas 
(resistência, coordenação, recuperação e velocidade) 
e atacantes (velocidade, agilidade, equilíbrio e força 
explosiva). Estudos demonstram que mais da metade 
das atividades físicas de um jogador em uma partida 
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são executadas sem a bola (57,6%); já as restantes, 
executadas com a posse da bola, são responsáveis 
pela maioria das lesões traumato-ortopédicas devido 
à marcação do jogador adversário. 

O futebol feminino vem recebendo incentivos de 
instituições públicas e privadas, o que proporciona 
um aumento no número de competições, times e jo-
gadoras. Hoje, a modalidade conta com: competições 
regionais, nacionais (Campeonato Brasileiro e Copa 
do Brasil), e sul-americana (Libertadores da Amé-
rica); campeonato mundial (Copa do Mundo); além 
da Copa do Brasil Escolar Sub-17, da Copa do Brasil 
Universitária, e de campeonatos nas categorias de 
base. Em 2016, durante as Olimpíadas do Rio de Ja-
neiro, o futebol feminino será uma das modalidades 
disputadas. O crescente número de jogadoras pode 
ser verificado, por exemplo, no Campeonato Brasi-
leiro 2014 de futebol feminino, que contou com a 
participação de 20 clubes, entre eles alguns de ex-
pressão nacional, como Botafogo, Vasco, Avaí, Por-
tuguesa-SP, Náutico, Sport, além de alguns times 
que já apresentam grande relevância no cenário do 
futebol feminino, como Kinderman, Centro Olímpico 
SP, São José e Ferroviária, totalizando cerca de 400 
jogadoras participando da competição.

A atual equipe é tricampeã mundial militar e ter-
ceiro lugar no mundial da mesma modalidade em 
2012, disputado na Alemanha. As competições na-
cionais e regionais servem como preparação para a 
equipe, com foco especialmente nos 6° Jogos Mun-
diais Militares, cuja sexta edição foi disputada na 
Coreia do Sul, em 2015. Assim, com a conquista de 
mais um título, a Seleção Brasileira Militar (Marinha 
do Brasil) detém o título de campeã, conquistado nos 
6º Jogos Mundiais Militares.

A participação da fisioterapia desportiva na comis-
são técnica se faz presente a todo o momento, pois 
o fisioterapeuta tem contato direto com o treinador, 
o preparador físico e o fisiologista a fim de estreitar 
as decisões tomadas pela equipe, assim como contri-
buir com sugestões nos treinamentos. O fisioterapeuta, 
além de tratar e reabilitar o atleta, possui um papel 
importante na implantação de medidas preventivas, 
que têm como intuito prevenir e/ou minimizar possí-
veis lesões decorrentes da prática desportiva. 

Com o aumento do número de lesões na prática 
de futebol, são cada vez maiores os avanços de técni-
cas para tratamento e programas utilizados para pre-
venção de lesões. Em 2003, estudos demonstraram 
que as lesões mais comuns relacionadas ao futebol 
eram entorses de joelho e tornozelo, estiramentos 
musculares em coxas e adutores, lombalgias, fra-
turas, contusões e luxações. Algumas dessas lesões 
podem ter ligação com as próprias estruturas anatô-
mica, biomecânica, fisiológica e hormonal inerentes 
ao sexo feminino.

Nossa equipe vem sendo monitorada desde 2012, 
com estudo baseado em questionário de Inquérito 
de Morbidade Referida (IMR) para quantificação de 
lesões. Foram encontrados os seguintes resultados 
como principais lesões: 

•	 2012: lesões musculares (16), entorses de 
tornozelo (6) e joelho (4), tendinopatias (3), 
lombalgias (2);
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•	 2013: lesões musculares (5), entorses de torno-
zelo (4) e joelho (2), dores em joelho (3), ten-
dinopatias (2), lombalgias (2) e contusões (2).

Convém ressaltar que a maioria das lesões ocor-
reu no momento do treinamento (70,8%) e que houve 
uma diminuição no número de lesões, em torno de 
47%, em 2013.

Atualmente, a equipe da Marinha do Brasil faz 
avaliações pré e pós-temporadas no Laboratório de 
Pesquisa em Ciências do Esporte (LABOCE) do Cen-
tro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes 
(CEFAN) utilizando dinamômetro isocinético para 
verificar desequilíbrios musculares entre os grupa-
mentos extensor e flexor do joelho, melhorando, com 
isso, a abordagem nos treinamentos musculares para 
que sejam sanados esses desequilíbrios e instabilida-
des em determinadas amplitudes de movimento. As 
atletas passam, ainda, por avaliação de disfunções 
de movimento utilizando o método DMA (Avaliação 
Dinâmica do Movimento), tecnologia de análise de 
vídeos com o objetivo de prevenção de lesões e me-
lhora do desempenho das atletas. 

Com o mesmo objetivo, também foi implantado o 
programa FIFA 11+, um programa completo de aque-
cimento que engloba exercícios de corrida, força, 

equilíbrio e pliometria que têm por objetivo reduzir 
as lesões mais frequentes sofridas por jogadores e 
jogadoras de futebol.

A atuação do fisioterapeuta no esporte é ampla: 
ele pode utilizar diversos recursos terapêuticos de 
eletroterapia, terapias manuais, bandagens, hidro-
terapia, fortalecimentos específicos, exercícios pro-
prioceptivos e de retorno ao esporte com utilização 
de grama e areia, além de funções que se tornam 
cada vez mais evidentes, como a prevenção e a rea-
bilitação funcional. O profissional tem atuação direta 
em torneios, viagens e até mesmo dentro de campo 
durante o jogo. 

A equipe feminina conta com o auxilio de dois 
fisioterapeutas: 1º Ten (RM2-S) Hélcio Figueiredo 
da Costa (encarregado da fisioterapia da equipe) e 
1º Ten (RM2-S) Thiago dos Santos Pinheiro, ambos 
profissionais com larga experiência na área despor-
tiva no meio civil que estão agregando valor e co-
nhecimentos adquiridos durante suas carreiras para 
a equipe da MB. A equipe conta, ainda, com a exce-
lente estrutura física que o CEFAN oferece, além de 
toda a equipe de Fisioterapia do Serviço de Reabi-
litação Físico-funcional da instituição, bem similar 
aos grandes clubes do Brasil.
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Múltiplas pesquisas e os mais diferentes meios de 
comunicação têm relatado os benefícios da prática de 
atividades físicas para a saúde dos indivíduos. Infeliz-
mente, na contramão das evidências e das informações 
veiculadas, percebe-se uma sociedade caminhando 
em direção a índices cada vez mais altos de obesidade 
e doenças associadas à inatividade física.

Não diferente, pode-se perceber no ambiente mili-
tar, outrora conhecido por sua higidez física, o avançar 
de males oriundos da hipocinesia e da prevalência de 
sobrepeso, em especial com o avançar da carreira, o 
que tem gerado perda de recursos e pessoal em decor-
rência do aumento dos índices de absenteísmo.

Diante dessa realidade, a prática do Treinamento 
Físico Militar passa a ser uma ação fundamental na 

promoção da saúde dos militares. Atuando de modo 
preventivo, as ações de promoção da saúde geram 
benefícios no desempenho de tarefas laborais, dimi-
nuem os gastos médicos e os períodos de afastamen-
to e têm desdobramentos na saúde e na educação que 
se estendem à comunidade e à família naval.

A capacitação de militares através do Curso de 
Aperfeiçoamento em Educação Física (C-AP-EP) 
e do Curso de Especialização em Educação Física 
(C-ESPC-EP), cujo objetivo é formar Praças Especia-
listas para a execução das tarefas técnico-profissio-
nais específicas de Educação Física, configura-se 
como uma estratégia de suma importância na busca 
por tripulações e tropas mais saudáveis e eficien-
tes. Caberá a esses militares a tarefa de conduzir, 
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de modo adequado, a prática do Treinamento Físico 
Militar nas diferentes OM da Marinha do Brasil.

Com a incorporação do Centro de Educação Física 
Almirante Adalberto Nunes (CEFAN) ao Corpo de Fu-
zileiros Navais em 2007, todos os cursos relativos à 
área de conhecimento da Educação Física passaram a 
ser ministrados nesse Centro. Por essa razão, o CEFAN 
também atua como Centro de Instrução e passa a ser 
uma das OM do Sistema de Ensino Naval, tendo como 
uma de suas principais missões formar sargentos e ca-
bos da especialidade EP (Educação Física). 

Desde então, foram formados 161 cabos e 93 sar-
gentos, compreendendo um total de 254 novos es-
pecialistas. Com o objetivo de dar continuidade ao 
cumprimento da missão, o CEFAN tem desencadeado 
uma série de ações em prol da excelência no setor 
de ensino, que abrangem corpo docente, instalações 
e materiais.

Em se tratando de educação, a qualificação e a 
valorização do professor são ações imperativas. Atu-
almente, o corpo docente da Escola de Educação Fí-
sica do CEFAN é composto por profissionais altamen-
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te qualificados, destacando a presença de professores 
com nível de pós-graduação stricto sensu (um doutor 
e seis mestres) e lato sensu, além de instrutores com 
significativa atuação em desportos específicos.

Vale ressaltar que a maior parte dos recursos re-
cebidos, destinados ao ensino, é aplicada no Plano de 
Qualificação e Capacitação Docente (PCQD), que per-
mite que todos os professores realizem cursos na área 
profissional de Educação Física de modo a prover um 
constante processo de atualização do conhecimento.

Além disso, anualmente é promovida a Semana da 
Educação Física do CEFAN, um ciclo de palestras com 
professores convidados que busca discutir o “estado da 
arte” na Educação Física e trazer o que de mais novo 
se apresenta no cenário da profissão. A Semana da 
Educação Física é um evento que cria um espaço não 
só para os professores e instrutores, mas também para 
toda a tripulação do CEFAN e demais OM interessadas.

Uma outra ação pioneira é a “Apostila Digital”, 
que é um projeto de substituição do material didático 
no formato de apostila de papel pelo uso de tablets. O 
uso do material informatizado permite uma gama de 
novas possibilidades aos corpos docente e discente 
através do uso de aplicativos, recursos audiovisuais 
e internet. Além de ser uma nova ferramenta didá-
tica no trato do conhecimento e do desenvolvimento 
de competências, o uso dos tablets, em detrimento 
de apostilas de papel, tem como consequências um 
menor impacto ambiental, maior inclusão digital dos 

marinheiros, cabos e sargentos, e a diminuição de 
gastos públicos no longo prazo.

Sabendo que o conhecimento não se esgota no 
material didático, o CEFAN promoveu uma reforma 
em sua biblioteca, criando uma sala de estudo em 
grupo e espaço para estudo individual, além de pon-
tos de acesso à internet que possibilitam o acesso 
à Rede Integrada de Bibliotecas da Marinha (REDE 
BIM) e ao Portal Minha Biblioteca, viabilizando a 
consulta a mais de 4000 títulos das principais edito-
ras acadêmicas do Brasil. Em seu acervo local, a bi-
blioteca conta com mais de 400 livros para consulta 
e empréstimo, além de uma videoteca.

Por fim, foram inauguradas três novas instalações 
voltadas para a Escola de Educação Física: uma Sala 
de Confecção de Provas, que garante maior seguran-
ça na confecção e na armazenagem dos instrumentos 
de avaliação; uma Sala para o Corpo Docente, que 
proporciona um espaço exclusivo para o docente pre-
parar suas aulas e trocar ideias pertinentes ao curso; 
e uma Sala de Orientação Educacional e Pedagógica, 
local voltado para o atendimento de alunos e profes-
sores junto ao suporte pedagógico.

O CEFAN entende que a busca pela excelência 
na educação não se esgota, muito pelo contrário: ela 
deve ser um objetivo permanente, que necessita dos 
mais diferentes esforços e ações, pois só desta forma 
irá garantir a formação cada vez mais integral dos 
alunos de seus cursos.
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O ensino da 
Educação Física

A Educação Física se faz presente em 
todos os momentos da humanidade, seja no 
deslocamento do homem primitivo para ca-
çar, seja no movimento do homem contem-
porâneo para manusear uma máquina. A ci-
ência que aborda o movimento nunca parou 
e não parará sempre que se falar no ser hu-
mano, pois, enquanto houver a motricidade, 
aí estará presente a Educação Física.

Percebe-se que, desde os momentos con-
siderados como pré-históricos, as atividades 
realizadas eram dependentes do movimento, 
isto é, de um ato físico. Na cultura dos povos 
primitivos e nas suas diversas dimensões, as 
atividades físicas tiveram relevância em di-
versos aspectos, tanto nos momentos de caça 
e pesca quanto nos de celebrações religiosas.

O nomadismo e o seminomadismo se fa-
ziam presentes na cultura do homem de eras 
mais remotas durante a maior parte de sua 
existência, por isso era necessário o desen-
volvimento de uma endurance muscular, ve-
locidade, força e capacidades físicas outras, 
necessárias a sua sobrevivência e subsistên-
cia. As habilidades físicas foram sendo aper-
feiçoadas, de forma que observavam os seus 
movimentos e pensavam como eles poderiam 
ser mais utilitários em seu cotidiano.

Com o passar dos anos, diversos povos 
e culturas aplicavam o movimento huma-
no para diversos fins. Os chineses foram 
um dos primeiros povos a racionalizarem 
o movimento humano, contribuindo signi-
ficativamente no que tange à motricidade 
como área medicinal. Diversos são os povos 
que utilizavam o conhecimento que vinha 
sendo gerado do “movimentar-se” humano 
ao longo dos anos para empregá-lo em sua 
formação guerreira.

O ensino da Educação Física passa por 
diversas eras, culturas, povos e objetivos 
múltiplos, mas é no momento em que a so-
ciedade começa o processo civilizatório que 
o ensino da Educação Física ganha maior 
autenticidade. Observa-se que a civilização 
grega traz um marco para um ciclo novo e 
histórico. Busca-se nessa sociedade a valo-
rização do ser humano, e esse sendo respei-
tado como indivíduo. O ensino da Educação 
Física, portanto, não mais se faz separado 
do ensino intelectual, sendo desenvolvido 
de forma concomitante a esse.

Deve-se lembrar, quando se pensa na ci-
vilização grega, da cidade espartana, pois 
essa representava unicamente um anti-hu-
manismo grego. Enquanto os demais gregos 
buscavam um valor humanitário, Esparta, 
com suas ideologias absolutistas, influen-
ciava os cidadãos à subordinação total ao 
Estado e aos seus superiores. O modelo 
grego de ensino influenciou diversas socie-
dades, havendo um corpo docente que con-
duzia a parte administrativa e técnica das 
atividades realizadas. Os gregos denomina-
vam de pedótriba o que hoje é chamado de 
professor de Educação Física. O pedótriba 
era equiparado, em prestígio, a um médico.

A transmissão do ensino da Educação Fí-
sica passou por diversos momentos na histó-
ria, valorizado pelos gregos na busca de um 
homem holístico, apreciado pelos egípcios 
para o desenvolvimento de guerreiros aptos 
para as guerras, e desvalorizado na Idade Mé-
dia pela Igreja. Na Idade Média, o movimento 
humano sofreu uma grande decadência, pois 
foi um período de crenças e dogmas religio-
sos que levaram o homem a uma segregação 
entre o físico e o intelectual. 
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Após o período medieval, aparece um movimen-
to denominado Renascimento, período que demonstra 
um visível contraste com a Idade Média, trazendo 
diversos tratados pedagógicos. Vários pensadores do 
período Renascentista contribuíram para a introdução 
da Educação Física com maior veemência no cenário 
histórico. O famoso Leonardo Da Vinci1 elaborou uma 
obra denominada de Estudo dos movimentos dos mús-
culos e articulações2. Montaigne defendia a importân-
cia da prática de atividades físicas quando expressava 
a necessidade do enrijecimento da alma juntamente 
com o enrijecimento do corpo. Outros pensadores 
contribuíram para a inserção da Educação Física no 
cenário pós-renascimento, como Locke e Rosseau. A 
história se passa e, com ela, o movimento se fortalece 
como ciência e o mundo vivencia algumas revoluções, 
como a Revolução Gloriosa e a Francesa.

Alguns séculos decorrem e, no Brasil, a Educação 
Física passa por diversos momentos de cunho meto-
dológico, desde os movimentos realizados pelos índios 
na travessia de lagos, na caça e nas danças religiosas, 
até os movimentos ensinados nas escolas contemporâ-
neas. O cenário brasileiro histórico dessa ciência não 
se difere do cenário histórico da humanidade – ora 
valorizada, ora desvalorizada.

1 O mais famoso e completo artista renascentista, Leon-
ardo da Vinci atuou como pintor, escultor, arquiteto, 
engenheiro, matemático, fisiólogo, químico, botânico, 
geólogo, cartógrafo, físico, mecânico, inventor, anato-
mista, escritor, poeta e músico.

2 Era disléxico (dificuldade de aprendizagem), foi acusa-
do de homossexualismo e quase morto na fogueira por 
isso, mas foi solto mais tarde; foi, ainda, acusado de 
bruxaria por dissecar cadáveres, o que fazia para en-
tender a anatomia humana, pois desenhava cada parte 
que via; no final, teve uma enciclopédia do corpo hu-
mano com mais de 200 desenhos.

Os diferentes pensamentos pedagógicos que foram 
surgindo trouxeram benefícios inefáveis à introdução da 
Educação Física em diversas áreas de sua atuação. O 
pensamento pedagógico grego, renascentista, moderno, 
iluminista, positivista, socialista, escolanovista, feno-
menológico-existencialista, antiautoritário, crítico, en-
tre outros, emolduraram a educação física no que tange 
aos conteúdos que essa disciplina visa abordar.

Concomitantemente com os pensamentos pedagó-
gicos, na Educação Física surgem, também, diferentes 
modelos, como o higienista, o tecnicista, o esportivista 
e o tradicional, e diferentes abordagens pedagógicas, 
como a da psicomotricidade, a desenvolvimentista, a 
construtivista, a crítico-superadora, a crítico-emancipa-
tória, a da saúde renovada e a dos parâmetros curri-
culares nacionais. Observa-se que os conteúdos dessa 
disciplina e sua metodologia aplicada sofreram uma 
diversidade de influências em diferentes momentos da 
sua história, cabendo ao professor de Educação Física, 
o antigo pedótriba para os gregos, utilizar os pensamen-
tos pedagógicos e as abordagens pedagógicas adequadas 
para a propagação de seus conteúdos, os quais devem 
tratar o homem de maneira holística. O homem deve 
entender a importância de educar o físico assim como o 
intelecto. Freire afirma que “a educação que precisamos 
há de ser a que liberte pela conscientização”.

A educação do físico, portanto, passou por diversos 
momentos na história de sua troca de conhecimen-
tos. Diversos objetivos foram traçados e diferentes 
metodologias empregadas, seja na era primitiva, seja 
na contemporânea. A origem da Educação Física se 
funde com a da própria humanidade, haja vista a sua 
necessidade para a sobrevivência e subsistência. Por 
conseguinte, o ensino da Educação Física deve ser va-
lorizado em todas as suas áreas de atuação.

CAMPOS, L. A. S. Didática da Educação Física. 1.ed. São 
Paulo: Fontoura, 2011.

FILHO, L. C. Educação Física no Brasil: a história que 
não se conta. 19.ed. Campinas: Papirus, 2011.

GADOTTI, M. História das ideias pedagógicas. 8.ed. São 
Paulo: Ática, 1999.

KUNZ, E. Transformação didático-pedagógica do esporte. 
6.ed. Ijuí: Unijuí, 2004.

LIBÂNEO, J. C. Didática. 1.ed. São Paulo: Cortez, 1994.

OLIVEIRA, V. M. O que é Educação Física. 11.ed. São 
Paulo: Brasiliense, 1994.

STIGGER, M. P. Educação Física, esporte e diversidade. 
1.ed. São Paulo: Autores Associados, 2005. 

Referências:



Esporte é vida. Viva o esporte! 61

A Formação 
Militar de Atletas RM21º

 T
en

 (R
M

2-
T

) L
ui

z 
D

an
ie

l 
Pe

re
ir

a 
de

 A
lm

ei
da

O Início do Processo
No ano de 2008, como parte da preparação para 

os 5º Jogos Mundiais Militares – Rio 2011, a Marinha 
do Brasil (MB) deu início ao seu projeto pioneiro de 
seleção e captação de atletas de alto rendimento, que 
no futuro viriam a compor o Programa Olímpico da 
Marinha (PROLIM). A escassez de tempo para a for-
mação de “militares atletas” que pudessem representar 
de maneira satisfatória o país-sede dos Jogos motivou 
a adoção da estratégia de formar “atletas militares”. 

A opção por formar militares os atletas de desta-
que no cenário nacional e internacional do esporte 
civil logo se mostrou uma sábia decisão. As meda-
lhas de ouro conquistadas por nomes como Diogo 
Silva e Débora Nunes (taekwondo), Ana Claudia Le-
mos (200 m rasos), Gidelson Silva de Oliveira (boxe) 
e André Daudt (natação), assim como a primeira co-
locação do Brasil no futebol feminino, no basquete-
bol e, principalmente, no quadro geral de medalhas, 
ilustram o sucesso alcançado.

Entretanto, incorporar os atletas já confirmados em 
suas respectivas modalidades às fileiras da MB exigiu, 
e ainda exige, uma adequada preparação desses sujei-
tos. Os conhecimentos dos preceitos de hierarquia e 
disciplina, assim como dos regulamentos básicos da 
administração naval tornam-se atributos fundamentais 
para que os, até então, atletas civis representem ade-
quadamente as Forças Armadas como atletas militares. 

O Processo de Seleção e 
Formação Militar Naval

A captação dos atletas de alto rendimento ocorre 
através de detalhado processo seletivo, conduzido pelo 
Comando do Primeiro Distrito Naval, pautado em cri-
térios bem definidos de acordo com as peculiaridades 
de cada modalidade esportiva. O nível de escolaridade 
dos candidatos define se, posteriormente, eles serão 
incorporados como marinheiros, cabos ou sargentos, e 
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que tipo de formação militar receberão, de acordo 
com o quadro a seguir.

A formação naval dos atletas tem como pro-
posta não só permitir que eles se comportem 
como militares, mas, principalmente, fazer com 
que se sintam como tais, orgulhando-se de trajar 
suas fardas e, dessa forma, elevando o nome da 
MB nas competições em nível nacional e inter-
nacional. Para isso, durante os Estágios, são ofe-
recidas disciplinas como regulamentos básicos da 
administração naval, organização da Marinha do 
Brasil e do desporto militar, continências, honras 
e sinais de respeito, ordem unida, entre outras. 
Além disso, são conduzidos adestramentos de 
salvamento e sobrevivência no mar, controle de 
avarias, socorros de urgência e instruções pre-
paratórias para o tiro. Palestras sobre compor-
tamento perante a mídia, doping e psicologia e 
nutrição esportivas também fazem parte do pro-
grama dos cursos.

Escolaridade Graduação Formação Militar

Ensino 
Fundamental

Marinheiro
Estágio de 

Aplicação para 
Praças

Ensino 
Técnico

Cabo
Estágio Técnico 

para Praças

Ensino 
Médio

Terceiro 
Sargento

Estágio de 
Habilitação para 

Praças
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Conhecendo a Marinha do 
Brasil e o Corpo de Fuzileiros 
Navais

Como parte do processo de formação dos atle-
tas, e com o objetivo de fazer com que se sintam 
parte da MB, são realizadas visitações a diversas 
OM da Armada e Corpo de Fuzileiros Navais, tais 
como: Navio-Aeródromo (NAe) São Paulo, Navio-
Veleiro (NVe) Cisne Branco, Força de Submarinos 
da Esquadra, Centro de Adestramento Almirante 
Marques de Leão, Batalhão Riachuelo e Batalhão 
de Blindados, entre outras. Ainda fazem parte da 
programação as manobras no Centro de Avaliação 
da Ilha da Marambaia e os exercícios na pista de 
liderança do Centro de Instrução Sylvio de Ca-
margo, além do tiro real na Base dos Fuzileiros 
Navais da Ilha do Governador.

Os Números Atuais
Atualmente, a MB conta com 239 atletas de 

alto rendimento (111 homens e 128 mulheres) 
de 22 modalidades divididas em: individuais, 
coletivas, militares e de combate, das quais atle-
tismo, levantamento de peso olímpico, vôlei de 
praia, vela, futebol feminino, judô, taekwondo, 
lutas livre e greco-romana, orientação e pentatlo 
naval são algumas. 
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Reciclagem de atletas 
de alto rendimento 
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Durante o ano de 2014, – foi realizado um Estágio 
de Reciclagem Técnico-Administrativa para os atletas 
RM2 de alto rendimento com o intuito de ampliar e 
relembrar os conhecimentos já adquiridos sobre a Ma-
rinha do Brasil. Devido às inúmeras competições de 
cunho nacional e internacional, em que os atletas estão 
empenhados diretamente, foram disponibilizados três 
períodos para a realização do estágio durante o ano a 
fim de possibilitar a participação dos atletas militares 
em um deles, de forma que fosse mais adequado aos 
seus compromissos esportivos e à rotina administrativa 
da Marinha. A supervisão do planejamento do estágio 
ficou a cargo da Comissão de Desportos da Marinha e a 
sua execução – foi responsabilidade do Centro de Edu-
cação Física Almirante Adalberto Nunes.

Em 2008, quando o Brasil venceu a candidatura no 
CISM para organizar os 5º Jogos Mundiais Militares no 
Rio de Janeiro, a Comissão Desportiva Militar Brasileira, 
hoje conhecida com Departamento de Desporto Militar 
(DDM), vislumbrou a necessidade de buscar na sociedade 
civil atletas de alto nível técnico para integrarem as equi-
pes militares com o intuito de buscar resultados expressi-
vos no contexto do esporte militar mundial.

Partindo dessa premissa, a Marinha do Brasil tor-
nou-se a pioneira em selecionar e incorporar novos 
atletas militares que viessem a representar bem não só 
a Marinha como também o Brasil em competições de 
cunho militar. 

Os novos atletas incorporados, oriundos de todos os 
cantos do país e pertencentes a clubes distintos espa-
lhados pelo Brasil, mostraram a que vieram e souberam 
bem representar o país, tanto nos 5º JMM como nas de-
mais competições subsequentes ao longo dos anos em 
que estão servindo na Força. 
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Esses atletas são controlados administrativamen-
te pelo Centro de Educação Física Almirante Adal-
berto Nunes (CEFAN). Algumas equipes são mais 
facilmente controladas porque estão concentradas no 
centro de treinamento. Outras, devido a necessida-
des específicas do esporte, treinam em seus próprios 
clubes com técnicos personalizados e treinamentos 
exclusivos que, via de regra, são sediados fora da 
área do Rio de Janeiro. Dessa maneira, os atletas 
mantêm suas performances técnicas e físicas na bus-
ca de resultados expressivos.

Devido à inerente dificuldade de controle efetivo 
do pessoal, o CEFAN criou o Estágio de Reciclagem 
para poder reunir os atletas periodicamente com in-
tuito mantê-los familiarizados com a rotina naval e 
também para que os demais atletas das diferentes 
modalidades representativas da MB possam interagir 

socialmente e permutar informações técnicas obtidas 
ao longo do ano nas mais diferentes competições ao 
redor do mundo.

O programa de reciclagem é realizado em uma se-
mana e consiste de palestras educativas sobre saúde, 
controle de dopagem, liderança, psicologia do esporte, 
comprometimento com a Instituição, nutrição e lesões 
no esporte. Parte do tempo da reciclagem é dedicada a 
resolver pendências administrativas pessoais.

O programa tem sido muito bem aceito pelos 
atletas, sendo de grande valia para a administração 
naval, que pode, através dele, exercer um melhor 
controle pessoal, contribuindo para que os atletas 
possam treinar e competir com tranquilidade bus-
cando os melhores resultados nas competições do 
Conselho Internacional de Esporte Militar e nas com-
petições desportivas de nível nacional.
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O Brasil nos 
6º Jogos Mundiais MilitaresCM
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Foi realizado em outubro de 2015, no período de 
02 a 11, em Mungyeong, na Coréia do Sul, os 6º Jogos 
Mundiais Militares. A equipe brasileira contou com 
283 atletas e os resultados foram excelentes. O Brasil 
ficou em segundo lugar, no quadro geral de medalhas, 
atrás apenas da Rússia e na frente de grandes potên-

cias esportivas como China, Coreia do Sul e Estados 
Unidos.

O Brasil conquistou 34 medalhas de ouro, 26 
medalhas de prata e 24 medalhas de bronze. Tal re-
sultado mostra que o país manteve o alto nível na 
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participação nos jogos. Em 2011, quando os 5º Jogos 
Mundiais Militares foram realizados no Rio de Janei-
ro, o Brasil ficou em primeiro lugar no quadro de me-
dalhas, porém naquele ano, a Rússia não participou. 

 Os atletas da Marinha conquistaram 30 medalhas 
sendo 12 de ouro, 11 de prata e 7 de bronze, entre 
esportes individuais e coletivos.

Os jogos foram marcados, assim como no Brasil, 
pela organização e pela eficiência dos anfitriões, que 
proporcionaram aos visitantes uma boa recepção e 
ótimas condições para suas competições. Os próxi-
mos Jogos já estão marcados para 2019, na China.

Atletas % Medalhas %

Time Brasil 283 - 84 -

Marinha 87 30,7 30 35,7
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O 29º Campeonato 
Mundial Militar de lutas 
associadas do CISM CF

 (R
M

1)
 

Jo
ão

 C
ar

lo
s 

G
on

ça
lv

es

O Conselho Internacional do Esporte Militar 
(CISM), organismo que congrega 134 países-membros 
– da Europa, das Américas, da Ásia e da África –, é 
o responsável por coordenar a realização de campe-
onatos e jogos mundiais militares nos países que se 
candidatam para a organização dos eventos.

No Brasil, o Departamento do Desporto Militar, 
órgão do Ministério da Defesa, é o representante das 
Forças Armadas junto ao CISM nos eventos realizados 
pela entidade. 

No contexto do Desporto Militar Brasileiro, a mo-
dalidade de Lutas Associadas está sob a responsabili-
dade da Marinha, a quem cabe selecionar os atletas a 
serem incorporados e ministrar os treinamentos em 
consonância com a Confederação Brasileira de Lutas 
Associadas (CBLA). 

Em 2014, no 29º Campeonato Mundial Militar, 
o Brasil se fez representar pela Equipe de Militares 
Atletas de Alto Rendimento da Marinha do Brasil pela 
segunda vez, a primeira com a equipe feminina. 

A competição foi realizada no período de 01 a 08 
de outubro na Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst em 
New Jersey, nos Estados Unidos. Participaram da com-
petição 231 atletas de 24 países: Brasil, Egito, Mongó-
lia, China, Itália, Alemanha, Polônia, Suíça, Ucrânia, 
Cazaquistão, Finlândia, Sri Lanka, Índia, Armênia, 
Letônia, Paquistão, Argélia, Marrocos, Emirados Ára-
bes Unidos, Eslováquia, Lituânia, Eslovênia e Estônia.

A competição se iniciou com a realização da Ceri-
mônia de Abertura no Griffith Field House, local dos 
combates, no dia 02 de outubro de 2014, às 10:30 ho-
ras, de acordo com a seguinte programação:
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02 de outubro (quinta-feira)
10:30 Cerimônia de Abertura

15:45 - 16:15
Exames Médicos / Estilo Livre: categorias 57 kg, 61 kg, 65 kg e 70 kg
Exames Médicos / Luta Feminina: categorias 48 kg, 53 kg, 55 kg e 58 kg

16:30 - 17:00 Pesagem para as categorias acima

03 de outubro (sexta-feira)

08:30 - 11:30
Combates Preliminares: Estilo Livre e Luta Feminina
Atletas das categorias examinados e pesados no dia anterior

14:00 - 17:00 Repescagem

15:45 - 16:15
Exames Médicos / Estilo Livre: categorias 74 kg, 86 kg, 97 kg e 125 kg
Exames Médicos / Luta Feminina: categorias 60 kg, 63 kg, 69 kg e 75 kg

16:30 - 17:00 Pesagem para as categorias acima

19:00 - 21:00 Disputa de medalhas: ouro e bronze

04 de outubro (sábado)

08:30 - 11:30
Combates Preliminares: Estilo Livre e Luta Feminina
Atletas das categorias examinados e pesados no dia anterior

13:00 - 17:00 Repescagem

15:45 - 16:15 Exames Médicos / Estilo Greco-Romano: categorias 59 kg, 66 kg, 71 kg e 75 kg

16:30 - 17:00 Pesagem para as categorias acima

19:00 - 21:00 Disputa de medalhas: ouro e bronze

05 de outubro (domingo)

08:30 - 11:30
Combates Preliminares 
Atletas das categorias examinados e pesados no dia anterior

14:00 - 15:30 Repescagem

15:30 - 17:00 Disputa de medalhas: ouro e bronze

15:45 - 16:15 Exames Médicos / Estilo Greco-Romano: categorias 80 kg, 85 kg, 95 kg e 130 kg

16:30 - 17:00 Pesagem para as categorias acima

06 de outubro (segunda-feira)

08:30 - 11:30
Combates Preliminares
Atletas das categorias examinados e pesados no dia anterior

14:00 - 15:30 Repescagem

15:30 - 17:00 Disputa de medalhas: ouro e bronze

07 de outubro (terça-feira)

09:00 - 14:00
Dia Cultural e Almoço no Encouraçado New Jersey
Cerimônia de Encerramento

Programa da Competição:
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Categoria até 75 kg 3º SG Aline da Silva Ferreira Medalha de Ouro

Categoria até 63 kg 3º SG Dailane Gomes dos Reis Medalha de Bronze

Categoria até 58 kg 3º SG Joice Souza da Silva Medalha de Bronze

Categoria até 48 kg
3º SG Susana Paula 

de Almeida dos Santos
4º lugar

Resultados do 29º Campeonato 
Mundial Militar de Lutas Associadas:

Luta Feminina (57 atletas em oito categorias):

Luta Masculina:

Categoria até 86 kg 3º SG Adrian Antoine Abou Jaoude 10º lugar

Estilo Livre (89 atletas em oito categoria)

Categoria até 59 kg 3º SG Diego Ribeiro Romanelli 5º lugar

Categoria até 71 kg 3º SG Ângelo Rafael Marques Moreira 8º lugar

Categoria até 95 kg 3º SG Davi José Albino 5º lugar

Estilo Greco-Romano (85 atletas em oito categoria)
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A Luta Olímpica, modalidade incluída no Progra-
ma Olímpico da Marinha (PROLIM), iniciou a forma-
ção da equipe com oito atletas em abril de 2013 e, des-
de então, vem apresentando resultados significativos 
em competições nacionais e internacionais. No ano de 
2015, estão sendo incorporados mais sete atletas: duas 
de Luta Feminina, dois do Estilo Livre e três do Estilo 
Greco-Romano. 

Cabe ressaltar que as atletas da Luta Feminina vêm 
conquistando medalhas inéditas, como por exemplo: 

Ano de 2013
•	 3º SG JOICE – Medalha de Ouro no Torneio 

Olympia;

•	 3º SG ALINE – Medalha de Bronze na mesma 
competição; e

•	 3º SG DAILANE – Medalha de prata no Campe-
onato Sul-americano.

Ano de 2014
•	 3º SG ALINE – Conquistou três medalhas de 

ouro em competições internacionais (no Grand 
Prix de Paris, na França, de 05 a 25 de feverei-
ro de 2014; nos Jogos Sul-americanos, em San-
tiago, no Chile, de 05 a 12 de março de 2014; 
e no 29º Campeonato Mundial Militar de Lutas 
Associadas, em New Jersey, nos EUA, de 01 
a 08 de outubro de 2014), e uma de prata no 
Campeonato Mundial Sênior da United World 
Wrestling (UWW), em Tashkent, no Uzbequis-
tão, de 06 a 14 de setembro de 2014;

•	 3º SG JOICE - Conquistou duas medalhas de 
Bronze: no Grand Prix de Paris e no 29º Cam-
peonato Mundial Militar de Lutas Associadas; e

•	 3º SG DAILANE - Conquistou medalha de 
Bronze no 29º Campeonato Mundial Militar de 
Lutas Associadas.

Em competições nacionais, sagraram-se campeãs 
brasileiras a 3º SG ALINE, a 3º SG JOICE e a 3º SG 
DAILANE.

Nos Estilos Livre e Greco-Romano, disputados pela 
equipe masculina, pode-se ressaltar que os quatro mi-
litares atletas sagraram-se campeões brasileiros nas 
suas categorias.

No ano de 2015, estão previstas 
as participações nos seguintes 
eventos
•	 do Conselho Internacional do Esporte Militar 

(CISM) / Órgão de Direção do Desporto Mundial 
Militar, como atletas militares representantes das 
Forças Armadas Brasileiras: 6º Jogos Mundiais 
Militares, de 02 a 12 de outubro em Mungyeong, 
na Coreia do Sul – Estilo Livre e Estilo Greco-Ro-
mano; não será disputada a Luta Feminina;

•	 da União Mundial de Lutas Associadas (UWW), 
como atletas militares integrantes da Equipe Na-
cional, nas modalidades Estilo Livre (LL), Estilo 
Greco-Romano (GR) e Luta Feminina (LF): 

•	 Campeonato Pan-Americano (classificatório 
para os Jogos Pan-Americanos), de 24 a 26 de 
abril em Santiago, no Chile: LL/GR/LF;

•	 XVI Jogos Pan-Americanos, de 16 a 26 de ju-
lho em Toronto, no Canadá: LL/GR/LF; e

•	 Campeonato Mundial Sênior, de 07 a 13 de 
setembro em Las Vegas, nos EUA: LL/GR/LF.
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CEFAN apoia 
Escola Naval na NAVAMAER1º
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No período de 18 a 25 de julho de 2014, a Esco-
la Naval (EN) sediou a 48ª edição da NAVAMAER, 
tradicional competição realizada entre Aspirantes 
da Escola Naval e Cadetes da Academia Militar das 
Agulhas Negras (AMAN) e da Academia da Força 
Aérea (AFA). A competição foi 
organizada pela Escola Naval 
e contou com a participa-
ção de 500 atletas das três 
Forças, que disputaram em 
treze modalidades espor-
tivas: atletismo, basquete, 
esgrima, futebol, judô, nata-
ção, orientação, pentatlo militar, 
polo aquático, voleibol, tiro arma 
longa, tiro arma curta e triatlo. O 
principal objetivo dessa competição é 
estimular a camaradagem entre os futuros ofi-
ciais, propiciando um ambiente de congraçamento, 
e desenvolver nos aspirantes e cadetes o gosto pela 
prática desportiva.

Nessa edição da NAVAMAER, o Centro de Edu-
cação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN) 
ficou responsável pela organização esportiva das 

modalidades triatlo, pentatlo militar e orientação, 
que aconteceram, respectivamente, no CEFAN, no 
Centro de Instrução e Almirante Sylvio de Camargo 
(CIASC) e em São Pedro da Aldeia. Entre as atribui-
ções do CEFAN, estavam as seguintes atividades: 

coordenação dessas provas, 
arbitragem, apuração dos 

resultados, logística e se-
gurança das provas, além 
de apoio de nutricionistas 
e psicólogas. 

A participação e a orga-
nização do CEFAN nesse tipo de 
competição se devem à grande 
expertise adquirida na organiza-

ção dos 5°Jogos Mundiais Militares 
Rio 2011, em torneios internacionais 

de Pentatlo Naval e em tantas outras competições 
planejadas e sediadas nas dependências da OM. O 
resultado desse trabalho, aliado à infraestrutura do 
CEFAN, o transformou em local de Centro de Treina-
mento de Atletas dos Jogos Olímpicos, que acontece-
rão no Rio de Janeiro em 2016, nas modalidades de 
vôlei, saltos ornamentais, futebol e polo aquático.



Revista Podium Naval 74

Além de atuar na organização das modalidades 
de triatlo, pentatlo militar e orientação, o CEFAN 
apoiou a Escola Naval com profissionais que atua-
ram em atividades especializadas, como psicologia 
e nutrição voltada ao esporte, visando garantir a 
melhor preparação das equipes representativas na 
NAVAMAER 2014. O trabalho diário que as áreas 
de psicologia e nutrição executam com os atletas de 
alto rendimento do Programa Olímpico da Marinha 
(PROLIM) traz ganhos e conhecimentos para aplicar 
nessas ocasiões, como foi o caso dos militares as-
pirantes da Escola Naval, por exemplo. Durante a 
competição, alguns aspirantes da Marinha se desta-

caram, inclusive, com quebra de recorde na prova de 
arremesso de peso, uma inédita medalha de ouro na 
modalidade Pentatlo Militar masculino por equipe, e 
a classificação de onze aspirantes para o Mundial de 
Cadetes, sendo três aspirantes do sexo feminino. A 
classificação geral entre as Forças foi: AMAN em 1° 
lugar, AFA em 2° lugar e EN em 3° lugar. Esses onze 
aspirantes classificados integraram o grupo de 75 
atletas militares que participaram do 2º Campeonato 
Mundial de Cadetes, em agosto de 2014, no Equador. 

A 49ª edição da NAVAMAER, sediada pelo Exér-
cito, aconteceu em julho de 2015 na AMAN, em Re-
sende, no Rio de Janeiro.
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55º Campeonato Mundial 
Militar de Boxe 20141º
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O Torneio 
O 55º Campeonato Mundial Militar de Boxe foi re-

alizado na cidade de Almaty, no Cazaquistão, no pe-
ríodo de 26 de maio de 2014 a 04 de junho de 2014, 
contando com a participação de 122 atletas de 21 pa-
íses, que disputaram o torneio em dez categorias de 
peso diferentes.

O torneio foi considerado, por muitos especialistas 
presentes, como a versão mais concorrida da história, 
pois, além de todas as equipes demonstrarem elevado 
nível competitivo, contou também com a presença das 
fortíssimas equipes da China e da Rússia, e ainda a do 
Cazaquistão, que é hoje a maior potência olímpica da 
modalidade.

A equipe brasileira, que é gerenciada pela Marinha 
do Brasil, se preparou para a competição em regime 
integral no CEFAM, onde o emprego de processos mo-
dernos de preparação física e técnica, aliados aos ex-
celentes recursos de fisioterapia e às instalações para 

treinamento e hospedagem se constituíram na grande 
esperança de sucesso da equipe. 

A Seleção Militar Brasileira chegou ao Torneio com 
a experiência de ter disputado a versão de 2010 nos 
EUA, quando ficou em segundo lugar, e os 5° Jogos 
Mundiais Militares no Rio de Janeiro, quando foi cam-
peã por equipe. 

Durante o desenrolar da competição, Rússia e Ca-
zaquistão brigavam duro pelo 1°lugar, enquanto China, 
França, Alemanha e Brasil disputavam arduamente o 
terceiro lugar. No final, deu Cazaquistão em 1º, Rússia 
em 2º e Brasil em 3º. Chegamos a empatar com a Rússia 
em número de pontos, mas perdemos, no critério de de-
sempate, uma medalha de bronze a mais para a Rússia.

A forte concorrência, as dificuldades de adaptação 
ao fuso de 9h de diferença e problemas com a arbitra-
gem (composta por árbitros da Europa e da Ásia) foram 
grandes desafios superados para manter o Brasil entre 
os melhores do mundo.
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O Brasil no Torneio
O Brasil teve três medalhistas no campeonato:

•	 3º SG-RM2-EP Paulo Carvalho, categoria 49 kg 
– medalha de bronze;

•	 3º SG-RM2-EP Pedro Lima, categoria 75 kg – 
medalha de prata;

•	 3º SG-RM2-EP Rafael Lima, categoria +91 kg – 
medalha de prata.

O Sargento Paulo Carvalho conquistou o bronze ao 
superar o atleta olímpico da Coreia do Sul, Park Jeong 
Woong, por nocaute técnico, e na semifinal realizou 
um combate muito equilibrado, perdendo por 2x1 para 
o consagrado atleta russo Galanov Belik.

Para chegar à medalha de prata, o Sargento Pe-
dro Lima superou fortes oponentes da Colômbia, da 
China e da Rússia, perdendo na final para o atleta do 

Cazaquistão, Morminov Barbijon, por 2x1, em resulta-
do que deixou todos os presentes no evento surpresos 
devido à visível superioridade do brasileiro na luta.

Na categoria dos super pesados, o Sargento Rafa-
el Lima venceu em sequência dois favoritos ao título: 
3x0 contra o tunisiano Trabelsi Aymen e 2x1 contra o 
argelino Bergueni Hamza. Depois, venceu por 3x0 o 
forte marroquino Arjaoui Mohhamed, mas, na final, 
perdeu para o atleta cazaque Konkabaev.

Todos os medalhistas brasileiros são da Marinha 
do Brasil e treinam em sistema de preparação integral 
no CEFAN, e a expectativa, agora, é que a continui-
dade da preparação de excelência associada ao incre-
mento de participação em competições internacionais 
durante 2015 possibilitem à Seleção Militar Brasileira 
de Boxe conquistar mais medalhas e subir num lugar 
mais alto do pódio nos 6°Jogos Mundiais Militares, em 
outubro de 2015.
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Seletivas Militares 
de Boxe 20141º
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Com o objetivo de selecionar os atletas e montar a Seleção Mi-
litar Brasileira de Boxe para a disputa do 55° Campeonato Mundial 
Militar de Boxe 2014 no Cazaquistão, a Marinha do Brasil, que é a 
gerenciadora da modalidade, promoveu uma Seletiva Militar de Boxe 
que se realizou no CEFAN no período de 26 a 28 de março de 2014.

Poderiam disputar o torneio todos os atletas militares que estives-
sem no ranking da Confederação Brasileira de Boxe. Duas equipes 
se inscreveram no torneio: a Marinha do Brasil, com dez atletas, e o 
Exército Brasileiro, com quatro atletas.

No total, foram realizados 10 combates em seis categorias de peso 
diferentes: 49 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg e +91 kg. 

O destaque do evento foi o atleta da MB Paulo Carvalho, que ven-
ceu por 3x0 aplicando três knockdowns (quedas após acertar golpe) 
em seu adversário Patrique Lourenço, atual titular da Seleção Brasi-
leira Olímpica.

Após o torneio, a Seleção Brasileira Militar ficou composta por 
oito atletas da Marinha do Brasil e dois do Exército Brasileiro, de 
acordo com a seguinte escalação:

•	 49 kg – 3°SG-RM2-EP Paulo Carvalho

•	 52 kg – 3°SG-RM2-EP Julião Neto

•	 56 kg – 3°SG-RM2-EP Robenilson de Jesus

•	 60 kg – 3°SG-RM2-EP Robson Conceição

•	 64 kg – 3°SG-RM2-EP Everton Lopes

•	 69 kg – RC-EB Roberto Custódio

•	 75 kg – 3°SG-RM2-EP Pedro Lima

•	 81 kg – RC-EB Michel Borges

•	 91 kg – 3°SG-RM2-EP Gidelson de Oliveira

•	 +91 kg – 3°SG-RM2-EP Rafael Lima
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1os Jogos 
Desportivos da Marinha

Em mais uma iniciativa em prol do desporto nacio-
nal, a Marinha do Brasil organizou uma grande compe-
tição entre seus Distritos Navais, Setores e Comandos. 
Os jogos tinham como objetivo encontrar novos talen-

tos e, ao mesmo tempo, incentivar esses milita-
res a seguirem em frente na prática 

de esportes para, no futuro, se 
tornarem atletas de alto 

rendimento, 
participando 
de competi-
ções civis e 
militares em 
todo o mun-
do. 

Os 1os Jogos Desportivos da Marinha do Bra-
sil (1º JDMB) foram realizados no Rio de Janeiro, 
no período de 17 a 27 de setembro de 2014. Essa 
edição contou com dez modalidades desportivas: 
Atletismo, Judô, Orientação, Pentatlo Naval, Boxe, 
Natação, Pentatlo Militar, Tiro, Vela e Power Fit. 
Devido à grande complexidade de eventos e à quan-
tidade de pessoas envolvidas, os 1º JDMB foram di-
vididos em várias áreas de competição, sendo que 
o Centro de Educação Física Almirante Adalberto 
Nunes (CEFAN) era a base central das atividades. A 
maioria das competições aconteceu no CEFAN, que 
também foi o local de hospedagem e alimentação 
dos atletas de fora do Rio de Janeiro. Também hou-
ve competições na Escola Naval, em uma fazenda 
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em Magé, na Base de Fuzileiros Navais da Ilha do 
Governador (BFNIG), na Base de Abastecimento da 
Marinha no Rio de Janeiro (BAMRJ) e na Divisão 
Anfíbia (DIVANF). 

Participaram da competição cerca de 450 atletas, 
divididos em 13 delegações: 1º Distrito Naval (1o DN), 
2º Distrito Naval (2o DN), 3º Distrito Naval (3o DN), 4º 
Distrito Naval (4o DN), 5º Distrito Naval (5o DN), 6º Dis-
trito Naval (6o DN), 7º Distrito Naval (7o DN), 8º Distri-
to Naval (8o DN), 9º Distrito Naval (9o DN), Diretoria 
Geral de Pessoal da Marinha (DGPM), Comando-Geral 
do Corpo de Fuzileiros Navais/Força de Fuzileiros da 
Esquadra (CGCFN/FFE), Secretaria Geral da Marinha/
Diretoria Geral do Material da Marinha/Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha (SGM/
DGMM/SecCTM) e Diretoria Geral de Navegação/Co-
mando em Chefe da Esquadra (DGN/Esquadra).

Como o maior objetivo dos jogos era a seleção de atle-
tas militares, os atletas temporários de alto rendimento 
que já fazem parte dos quadros da Marinha não partici-
param dos 1º JDMB como competidores, mas eles esti-
veram presentes em outras funções, como arbitragem, 
por exemplo. A importância maior do evento foi dada 
para aqueles que ainda são desconhecidos dentro das 
Organizações Militares (OM), mas que possuem elevado 
nível técnico. Sendo assim, os atletas descobertos nos 
1º JDMB que tiveram índices próximos aos necessários 
puderam integrar as equipes representativas do Brasil 
nos VI Jogos Mundiais Militares, na Coreia do Sul em 
outubro de 2015, e em competições militares futuras. 

Os 1º JDMB também tinham como objetivo buscar 
o congraçamento desportivo de toda a Marinha, assim 
como estimular a prática de atividades físico-desporti-
vas. As dez modalidades esportivas foram selecionadas 
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com enfoque no esporte militar e nas atividades 
individuais. Um dos destaques das modalidades 
foi o Power Fit, uma espécie de circuito de ati-
vidades de alta intensidade, realizado em três 
séries em dias diferentes. Essa foi a primeira 
competição oficial de Power Fit na MB. 

A cerimônia de abertura do evento aconte-
ceu no dia 18 de setembro de 2014, quando a 
pira olímpica foi acesa pela 3ºSG-RM2-EP Ali-
ne Silva, que havia conquistado a medalha de 
prata no Campeonato Mundial de Luta Olím-
pica disputado no Uzbequistão. A competição 
encerrou-se no dia 26 de setembro, com uma 
cerimônia presidida pelo Comandante da Mari-
nha. Na ocasião, oito atletas de alto rendimento 
foram homenageados pelos excelentes resulta-
dos alcançados durante os anos de 2013 e 2014: 
3ºSG-RM2-EP Sarah Menezes e 3ºSG-RM2-EP 
Rafaela Silva (Judô); 3ºSG-RM2-EP Jenilson Brito 
(Beach Soccer); 3ºSG-RM2-EP Fernanda Decnop 
(Vela); 3ºSG-RM2-EP Diogo Silva e 3ºSG-RM2-EP 
Henrique Precioso (Taekwondo); 3ºSG-RM2-EP 
Gidelson Silva (Boxe); e 3ºSG-RM2-EP Aline Sil-
va (Luta Olímpica). 

O objetivo dos 1º JDMB de conseguir novos 
atletas dentro do corpo para competir pela Ma-
rinha do Brasil foi alcançado. Alguns se destaca-
ram em suas respectivas modalidades e muito em 
breve deverão fazer parte das equipes representa-
tivas em competições nacionais e internacionais. 
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46º Campeonato Mundial 
Militar de Natação e 
Salvamento do CISM1º
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O 46º Campeonato Mundial Militar de Natação 
e Salvamento do CISM foi realizado na Cidade de 
Tenero, na Suíça, no período de 13 a 15 de junho 
de 2014. Para a convocação dos atletas que iriam 
participar do Mundial Militar, foram estabelecidas 
prioridades tendo em vista um dos objetivos do Pro-
grama de Alto Rendimento nas Forças Armadas: efe-
tiva representatividade no quadro geral de medalhas 
nos Mundiais Militares; também foram observados 
os resultados do LIV Campeonato Brasileiro Absoluto 
de Natação – Troféu Profª. Maria Lenk / Taça Cor-
reios, realizado no Parque Aquático do Ibirapuera, 
na cidade São Paulo, no período de 21 a 26 de maio 
de 2014, após o qual foram selecionados os atletas 
para representação do Mundial Militar. A Marinha 
do Brasil foi representada pelos seguintes militares: 

•	 1º Ten (RM2-T) Carlos Eduardo Lima Montei-
ro (técnico da equipe);

•	 3º SG-RM2-EP Juliana Marangoni Marin 
(atleta);

•	 3º SG-RM2-EP Vinícius Rocha Barbosa Waked 
(atleta); e

•	 3º SG-RM2-EP João Luiz Gomes Júnior (atleta). 

A competição foi realizada através de elimina-
tória na parte da manhã e final na parte da tarde, 
revelando uma excelente qualidade técnica das equi-
pes envolvidas. O Campeonato contou com a partici-
pação dos seguintes países: Alemanha, Cazaquistão, 
China, Eslovênia, Espanha, França, Holanda, Polô-
nia, Rússia, Suíça e Ucrânia; também participaram 
atletas olímpicos, como foi o caso da China e Rússia.
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O Brasil conquistou o segundo lugar geral no quadro 
de medalhas e o 3º SG-RM2-EP João Luiz Gomes Júnior 
teve o melhor índice técnico da competição, sendo, por 
isso, o porta-bandeira na Cerimônia de Encerramento.

E a MB, com seus representantes, conseguiu os 
seguintes resultados:

•	 3º SG-RM2-EP João Luiz Gomes Júnior – 1º 
lugar nos 50 m Peito (27”54);

•	 3º SG-RM2-EP João Luiz Gomes Júnior – 3º 
lugar nos 100 m Peito (1’01”84);

•	 3º SG-RM2-EP João Luiz Gomes Júnior – 5º 
lugar no 4x100m Medley (3’44”86; 1’02”34);

•	 3º SG-RM2-EP Vinícius Rocha Barbosa Waked 
– 1º lugar nos 4x200 m Livre (7’24”44; 1’51”30);

•	 3º SG-RM2-EP Vinícius Rocha Barbosa Waked 
– 1º lugar nos 4x100 m Livre (3’20”39; 50”65);

•	 3º SG-RM2-EP Vinícius Rocha Barbosa 
Waked – 11º lugar nos 200 m Livre (1’53”10);

•	 3º SG-RM2-EP Vinícius Rocha Barbosa 
Waked – 11º lugar nos 100 m Livre (51”55);

•	 3º SG-RM2-EP Juliana Marangoni Marin – 4º 
lugar nos 50 m Peito (32”72);

•	 3º SG-RM2-EP Juliana Marangoni Marin – 6º 
lugar nos 100 m Peito (1’11”86); e

•	 3º SG-RM2-EP Juliana Marangoni Marin – 5º 
lugar nos 200 m Peito (2’39”55).

Os resultados obtidos no 46o Campeonato Mun-
dial Militar de Natação e Salvamento e nos 6º Jogos 
Mundiais Militares, onde o Brasil conquistou o 2º 
lugar no quadro geral de medalhas, comprovam que 
a Marinha do Brasil está seguindo passos fortes para 
uma boa representação nas Olimpíadas Rio 2016.
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Circuito Poder Marítimo de 
Remo em Escaler mantém acesa 
a chama do esporte mais antigo 
da Marinha do Brasil CM
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A história do Remo em Escaler no nosso país coin-
cide com a formação da Marinha do Brasil (MB). Ambas 
tiveram seu início no processo de estabelecimento da 
Corte Portuguesa no Brasil em 1808. Naquela ocasião, 
com a transferência da Academia Real de Guardas-Ma-
rinha para o Rio de Janeiro, os futuros oficiais tinham 
que realizar diversas atividades práticas relacionadas 
à navegação durante o período de formação. Nessas 
atividades, eram utilizadas embarcações miúdas como 
o escaler. Embora essas atividades ainda não tivessem 
sido regulamentadas como prática desportiva, existe 
registro de que desde 1841 eram realizados “desafios” 
entre os militares durante algumas festividades. Es-
ses “desafios” quase sempre consistiam em realizar a 
travessia entre a Fortaleza de São João e a Enseada de 
Botafogo utilizando escaleres a remo. 

Em 1862, a Marinha do Brasil iniciou a organiza-
ção de competições de Remo no Brasil. Nesse período, 
destaca-se a Regata Imperial, realizada em 1865 na 
cidade de Rio Grande (RS), em comemoração à rendi-
ção das tropas comandadas pelo Coronel Estigarribia 
durante a Guerra do Paraguai. O evento contou com 
a assistência do Imperador D.Pedro II, que visitava 
as tropas brasileiras envolvidas no conflito. Em 1870, 
também em Rio Grande (RS), foi realizada outra regata 
em comemoração ao final da Guerra do Paraguai. Dali 
em diante, percebeu-se um aumento da popularidade 
do Remo no Brasil, visto que as regatas estavam sendo 
realizadas com maior frequência e sempre relaciona-
das a grandes comemorações, contando com a presen-
ça de importantes autoridades da época. Em decorrên-
cia dessa participação efetiva da Marinha do Brasil, 
em 1897, sob a presidência do então Capitão-Tenente 

Eduardo Ernesto Midosi, foi criada a União de Regatas 
Fluminense (URF), realizando-se, no ano seguinte, o 
Primeiro Campeonato Náutico Brazileiro, que teve em 
sua plateia o Presidente Prudente de Moraes.

Em 1922, o Brasil comemorou o Centenário da 
Independência, que contou com a realização de dois 
grandes eventos esportivos: os Jogos Latino-America-
nos (Rio de Janeiro - RJ) e os Jogos Olímpicos (Porto 
Alegre - RS). Como parte das comemorações, foi reali-
zada, em 10 de setembro de 1922, pela Liga de Sports 
da Marinha (LSM), na Enseada de Botafogo, uma rega-
ta que contou com a participação de competidores da 
Argentina, dos Estados Unidos, do Japão, da Inglaterra, 
de Portugal, do Uruguai e do Brasil. 

Diante dos registros históricos relatados até aqui, 
pode-se ter uma dimensão da importância dada à mo-
dalidade naquela época em face da visibilidade propor-
cionada à MB por meio da realização desses eventos 
públicos comemorativos.  

No ano de 1926, a Liga de Sports da Marinha 
criou uma competição anual de Remo em Escaler, 
que perdurou até 1956. Nessa competição, foi insti-
tuído um troféu de caráter transitório para premia-
ção da melhor equipe. 

O atual Circuito Poder Marítimo de Remo em Es-
caler, coordenado tecnicamente pela Comissão de 
Desportos da Marinha (CDM), foi criado em 2001, em 
decorrência do sucesso obtido pela realização de uma 
competição de Remo em Escaler durante a I Regata 
Poder Marítimo, organizada pelo Centro de Instrução 
Almirante Graça Aranha (CIAGA) em 2000. O evento, 
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que contou com a participação de diversos setores da 
MB e de atletas civis pertencentes aos Clubes de Remo 
Olímpico do Rio de Janeiro, foi consagrado como uma 
grande confraternização. Logo após a normatização do 
Circuito, as Federações de Remo e de Vela homologa-
ram o escaler como uma categoria de barco de com-
petição, sendo a participação franqueada a todas as 
agremiações filiadas. Participaram das primeiras edi-
ções do Circuito alguns dos mais tradicionais clubes 
de Remo do Estado do Rio de Janeiro, como o Clube de 
Regatas Vasco da Gama, Botafogo Futebol e Regatas, 
e o Clube de Regatas do Flamengo. A primeira edi-
ção do Circuito contou com quatro regatas e mais de 
dez equipes, nas categorias masculina e feminina. Nos 
anos seguintes, foram acrescentadas outras categorias 
e ampliada a quantidade de regatas com o intuito de 
incentivar a participação do público externo. 

O Circuito tem regulamento próprio, principal-
mente para padronização das embarcações, distâncias 
e categorias. A condução das provas é realizada pela 
equipe de arbitragem da Federação de Remo do Estado 
do Rio de Janeiro (FRERJ) e em consonância com o re-
gulamento da Fédération Internationale des Sociétés 
d’Aviron (FISA). Por definição, o escaler é uma embar-
cação a remo ou a vela, de proa fina e popa quadrada. 
Possui de três a seis bancadas, podendo ser de voga 
(dois remos por bancada) ou de palamenta (um remo 
por bancada). No passado, eles eram empregados nos 
serviços leves no porto, que hoje são realizados por 
lanchas. Na MB, o escaler sempre foi uma embarcação 
muito empregada na formação marinheira, em ceri-
moniais e, ultimamente, nas competições de remo. De 
acordo com o regulamento em vigor, o tipo padroniza-
do para a competição é o escaler de voga com cinco 
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bancadas, com o peso mínimo de 900 kg (padrão Ar-
senal de Marinha).

Na sua 14ª edição, o Circuito vem crescendo a 
cada ano e continua despertando o interesse de par-
ticipação de novas equipes. Conforme mencionado 
anteriormente, a competição é coordenada pela Co-
missão de Desportos da Marinha (CDM) e executada 
pelas diversas Organizações Militares (OM) que parti-
cipam da disputa. Composto por nove etapas, realiza-
das de abril a novembro, o Circuito utiliza diferentes 
áreas de competições, tais como: a Lagoa Rodrigo de 
Freitas (Estádio de Remo da Lagoa), a Baía da Guana-
bara (Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, 
1º Distrito Naval, Base Almirante Castro e Silva e 
Área Recreativa, Esportiva e Social de São Gonçalo 
ARES/SG) e a Enseada Batista das Neves, em Angra 
dos Reis - RJ (Colégio Naval). Os diferentes locais de 

prova tornam a disputa mais emocionante, fazendo 
com que os competidores analisem detalhadamente 
as áreas de competição com a finalidade de elaborar 
uma estratégia específica para cada uma delas.

Atualmente, a competição é disputada em seis 
categorias (Feminino, Aspirante, Sub-24, Misto, Ve-
terano e Sênior), envolvendo, em cada etapa, cerca de 
400 militares que representam os diversos setores da 
área operativa, administrativa, de apoio e de forma-
ção de pessoal da MB. Por essas razões, hoje, o Cir-
cuito Poder Marítimo de Remo em Escaler é conside-
rado um dos maiores eventos esportivos organizados 
no âmbito da Marinha do Brasil. 

Os grandes eventos esportivos que vêm sendo reali-
zados na cidade do Rio de Janeiro desde os Jogos Pan-A-
mericanos RIO 2007 têm proporcionado um ambiente 
favorável para o desenvolvimento do desporto nacional. 
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Etapa Data Regata OM Local

1 12 abr X Regata “Almirante Gastão Motta” DAbM 1º DN

2 10 mai I Regata “Âncora Social” DASM ARES-SG

3 08 jun XIV Regata “Batalha Naval do Riachuelo” CIAA Lagoa

4 09 ago XII Regata “Colégio Naval – 63anos” CN Angra dos Reis

5 14 set XXXVIII Regata “Escola Naval” EN Lagoa

6 11 out XIV Regata “Baía de Guanabara” CIAW ARES-SG

7 25 out IX Regata “Amazônia Azul” ComemCh BACS

8 08 nov XII Regata “Corpo de Fuzileiros Navais” CGCFN Lagoa

9 29 nov XV Regata “Poder Marítimo” CIAGA CIAGA

Dentro desse movimento virtuoso, o Circuito abriu um 
espaço para a Marinha do Brasil divulgar para o público 
em geral a complexidade e a amplitude da sua atuação. 
Hoje, a MB executa ações que vão desde procedimentos 
relacionados à segurança nacional, passando pela área 
de pesquisa e desenvolvimento, até atividades médi-
cas e assistenciais junto à sociedade civil. Em todas 
as regatas, são montados mostruários de equipamentos 
operativos e painéis expositivos sobre as atividades de-
senvolvidas pelos diversos segmentos da MB. 

A complexidade dos meios envolvidos na opera-
cionalização de um evento desse porte implica cus-
to elevado e tem sido motivo de preocupação para 
as OM organizadoras em relação à continuidade da 
competição no futuro. O Circuito basicamente é cus-
teado pelas próprias OM participantes e por recursos 
oriundos de patrocínio de empresas ligadas à MB, 
sendo a principal delas a Petrobras Distribuidora, 
que vem mantendo essa parceria desde a criação do 
Circuito em 2001. Diante dessa situação, os setores 

ligados ao planejamento e à execução do Circuito 
vêm envidando esforços no sentido de estabelecer 
novas parcerias ou, pelo menos, aumentar a partici-
pação dos atuais colaboradores.

Finalizando esta retrospectiva das atividades do 
Remo em Escaler no âmbito da Marinha do Brasil, cabe 
ressaltar a importância da modalidade, pois, além de 
preservar as tradições marinheiras, enfatiza o trabalho 
em equipe e aspectos relacionados à liderança. Assim 
como qualquer outra modalidade esportiva, o Remo em 
Escaler promove saúde, educação, integração social e 
bem-estar. Exige do atleta, além da técnica e do com-
prometimento, valências físicas como força, resistên-
cia e coordenação. 

A CDM aproveita esta oportunidade para registrar o 
agradecimento a todos aqueles que, de alguma forma, 
tenham contribuído, no passado ou no presente, para 
que a chama do esporte mais antigo e tradicional da 
nossa Marinha permaneça acesa. 

Programação do XIV Circuito Poder Marítimo de Remo em Escaler 2014
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 Equipes Pontuação Geral

 FEM VET ASP S24 SNR MIS Total Classificação

ESQUADRA 45 70 18 50 70 59 312 1

CIAGA 53 0 47 20 29 39 188 2

EM 0 0 53 34 8 20 115 3

CIAW 16 47 10 0 17 13 103 4

CN 0 0 42 39 0 0 81 5

CIAA 0 3 2 37 29 0 71 6

DGMM 56 0 0 0 0 0 56 7

VASCO 0 0 0 0 0 44 44 8

CIM 6 19 0 0 0 14 39 9

CFN 0 0 0 0 34 0 34 10

Classificação Geral 2014 (até a 7º etapa)
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FEMININO:

1º Esquadra 65pts

2º DGMM 48pts

3º CFN 41pts

VETERANO:

1º Esquadra 63pts

2º CFN 42pts

3º CIAGA 30pts

SUB-24:

1º EN 57pts

2º Esquadra 45pts

3º CIAA 46pts

MISTO:

1º C.R Vasco
52pts e 4 vitórias 

como critério de desempate

2º Esquadra 52pts

3º C.R.Guanabara 51pts

ASPIRANTES:

1º Esquadra 52pts

2º CFN 50pts

3º EN 46pts

1º Esquadra 351pts

2º CIAGA 164pts

3º CIAA 159pts

SENIOR:

1º Esquadra 74pts

2º CIAA 53pts

3º EN 36pts

Última etapa do XV Circuito “PODER MARÍTIMO” que teve o seguinte 
resultado final por categorias:

Resultados final por categorias:

Resultados final geral:
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Campeonato de 
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O 1º Campeonato de Orientação das Forças Armadas 
(CAMORFA) foi realizado em 1972 na cidade do Rio de 
Janeiro, antigo Estado da Guanabara, organizado pela 
Comissão de Desportos das Forças Armadas (CDFA), 
hoje Comissão Desportiva Militar do Brasil (CDMB). 
Desde então, se tornou a mais tradicional e importante 
competição militar brasileira de orientação.

Nessa 1ª edição do CAMORFA, a Marinha do Brasil 
participou com a seguinte equipe: chefe da equipe - 1º 
Tenente (FN) Álvaro Augusto Dias Monteiro (EX-COM-
GER, hoje Almirante-de-Esquadra (FN) Monteiro), e os 
atletas 3ºSG AT José Alves de Carvalho, 3ºSG IF Agnal-
do Santos Lima, 3ºSG IF Cecílio Fiel de Oliveira, 3ºSG 
IF Luiz Carlos Martins, CB IF João Batista Raposo de 
Araújo, CB IF Osmar Galdino Sales, CB IF Antonio Fer-
reira de Lima e CB IF Rodolfo Ferreira de Figueiredo. 

Em 1973, na 2ª edição do CAMORFA, realizado em 
Brasília (DF), participou da competição o 1º Tenente 
(FN) Paulo César Stingelin Guimarães (hoje Vice-Al-
mirante (FN) Stingelin – atual Coordenador Geral do 
Programa Olímpico da Marinha - PROLIM), que, des-
de essa época até os dias atuais, vem atuando de for-
ma eficaz no apoio e no desenvolvimento do esporte 
Orientação na Marinha do Brasil. 

Em 1976, na 4ª edição do CAMORFA, realizado em 
Brasília (DF), a equipe da Marinha do Brasil fez histó-
ria e conquistou seu primeiro título nessa competição 
com a seguinte equipe: CT (FN) Álvaro Augusto Dias 
Monteiro (técnico), 1º Tenente (FN) Paulo César Stinge-
lin Guimarães, 1º Tenente Roberto Nunes de Carvalho, 
1º Tenente José Henrique Salvi Elkfury (Contra-Almi-
rante (FN) Elkfury – atual Presidente Nacional da As-

Equipe MB Atletas da MB classificas para o 47º WMOC
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CT (FN) Monteiro, após ter 
completado o 2º Percurso

Cerimônia de Abertura - Delegação da Marinha

Chegada do atleta Stingelin da 
Marinha

Chegada do atleta Elkfury da 
Marinha

Nº 1 do pódio - SD FN Sturmer - 
Vencedor dos dois Percursos

Campeonato das Orientações das Forças Armadas (CamOrfa) - 1976

Campeonato das Orientações das Forças Armadas (CamOrfa) - 1982

CAMORFA Ano Local Campeão Equipe Campeã

I 1972 Rio de Janeiro - GB - RJ SG Capistrano - EB EB

IV 1976 Brasília - DF Ten Uderci - FAB MB

IX 1982 Campo Grande - MS SD Sturmer - MB MB

XIII 1986 Lages - SC Ten Barros - MB EB

XIV 1987 Curitiba - PR SG Franco - FAB MB

Quadro Histórico do CAMORFA - Resultados Expressivos - MB
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sociação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais), 
3ºSG IF Cecílio Fiel de Oliveira, 3ºSG IF Luiz Carlos 
Martins, 3ºSG IF Antônio Bezerra da Silva e o CB FN 
Edson Mestre (atletas). 

Em 1982, na 9ª edição do CAMORFA, realizado em 
Campo Grande (MS), a equipe da Marinha foi a cam-
peã. Nessa competição, o SD FN Sturmer conquistou 
o primeiro lugar, vencendo os dois percursos, médio e 
longo, sendo, então, o primeiro campeão da Marinha 
na história dos CAMORFA.

Em 1986, na 13ª edição do CAMORFA, realizado 
na cidade de Lages (SC), o Ten José Ferreira de Barros 
conquistou a 1ª colocação geral, sagrando-se campeão 
da competição. 

Em 1987, na 14ª edição do CAMORFA, realizado 
em Curitiba (PR), a equipe da Marinha chegou à ter-
ceira conquista do campeonato.

Participação feminina 
nos CAMORFA

Na 24ª edição do CAMORFA, em 2000, realizado 
em Araguari (MG), a CDMB autorizou oficialmente a 
participação de equipes femininas nos campeonatos. 
A Marinha ficou em 2º lugar com a seguinte equipe: 
3ºSG Penny (2º lugar), CB Maria Cristina (4º lugar), CB 
Fabiana (9º lugar) e CB Selma (10º lugar). 

A MB possui atletas femininas RM-2 de orientação 
de alto rendimento em suas fileiras desde 2009, que 
estão entre as melhores atletas de orientação do Brasil; 
porém, não podem participar dos CAMORFA represen-
tando a MB, por não serem militares de carreira.

No entanto, participam das seletivas para repre-
sentar o Brasil nos Campeonatos Mundiais Militares 
do CISM (International Military Sports Council) con-
correndo com todas as atletas das Forças Armadas e 
têm obtido resultados altamente expressivos na com-
posição das delegações, que são formadas por quatro 
atletas femininas.

Em 2009, as atletas 3ºSG Mírian e 3ºSG Sônia 
conquistaram, na seletiva em Rondonópolis (MT), 
vaga para o 42º Campeonato Mundial Militar de 
Orientação (WMOC) realizado em Voru/Vastseliina/
Haanja, na Estônia.

Em 2010, as atletas 3ºSG Mírian e 3ºSG Tânia con-
quistaram vaga para o 43º WMOC, realizado em Kon-
gsberg, na Noruega, nas seletivas em Curitiba (PR) e 
Brasília (DF). 

Em 2011, as atletas 3ºSG Mírian e 3ºSG Tânia con-
quistaram vaga para o 44º WMOC (5º Jogos Mundiais 
Militares do CISM), realizado no Rio de Janeiro, na se-
letiva em Curitiba (PR). Nessa edição, o trio formado 
por estas duas atletas da MB, mais a SG Wilma, da 
FAB, conquistaram a inédita medalha de bronze para a 
orientação brasileira. 

Em 2012, as atletas 3ºSG Mírian e 3ºSG Tânia con-
quistaram vaga na seletiva em Curitiba (PR) para o 45º 
WMOC, realizado em Aalborg, na Dinamarca.

Em 2013, as atletas 3ºSG Mírian, 3ºSG Tânia, 3ºSG 
Elaine e 3ºSG Letícia conquistaram, na seletiva em 
Ponta Grossa (PR) as quatro vagas para o 46º WMOC, 
realizado em Eksjö, na Suécia. 

Em 2014, na seletiva realizada em São Pedro da Al-
deia (RJ), essas mesmas atletas conquistaram as quatro 
vagas para o 47º WMOC, em Güssing, Áustria.

33º Campeonato de Orientação 
das Forças Armadas

Na vertente militar, o Ministério da Defesa, através 
da CDMB, é responsável por estabelecer diretrizes para 
a condução da modalidade orientação nos campeona-
tos militares.

De forma a possibilitar uma coordenação amiúde 
das modalidades esportivas, cada Força Armada, por 
delegação da CDMB, é responsável por controlar e co-
ordenar determinado esporte. Nesse contexto, a partir 
de 2013, a modalidade Orientação passou a ser de res-
ponsabilidade da Marinha do Brasil, que, em 2014, 
organizou, pela primeira vez em sua história, uma 
edição do CAMORFA.

O 33º CAMORFA foi realizado no período de 15 a 
23 de maio de 2014 na região de São Pedro da Aldeia 
(RJ), que também foi seletiva para o 47º Campeonato 
Mundial de Orientação do CISM (WMOC), realizado 
em agosto de 2014 na cidade de Güssing, na Áustria. 
Participaram do campeonato 65 militares das delega-
ções da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da 
Força Aérea Brasileira. 
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A competição foi disputada em quatro percursos 
(dois médios e dois longos) nas categorias masculina 
e feminina. A 3ºSG Letícia foi o grande destaque da 
competição, vencendo os quatro percursos, feito inédi-
to para um atleta na história dos CAMORFA.

O 33º CAMORFA apresentou caráter inovador, com 
mapas inéditos confeccionados pela equipe de ma-
peadores da Marinha utilizando tecnologia de última 
geração, além de um grande aparato visual e sonoro, 
embelezando e animando a arena da competição.

No evento, foi utilizado, pela primeira vez, o sis-
tema eletrônico recentemente adquirido pela Mari-
nha do Brasil – Sport Ident, de origem alemã, com 
bases eletrônicas, sistema de apuração e chips SI 11 
de última geração, sistemas atuais e utilizados em to-
dos os campeonatos mundiais de orientação, civis e 
militares. Outra inovação apresentada foi a utilização 
do sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV): 
foram instaladas câmeras em pontos de controle dos 
percursos e o público pôde assistir on-line os atletas se 
deslocando no terreno.

A disputa foi acirrada e a classificação, decidida 
nos segundos: o 3ºSG FN Robson Figueira Rengifo, da 
MB, venceu o 1º percurso médio; o CB FN Sidnaldo 
Farias de Souza, da MB, venceu o 1º percurso longo; 
e o CB FN Fábio Kuckoski, também da MB, venceu 
o 2º percurso longo. No feminino, a 1º Ten Gabriela 

Aymoré Martins foi o destaque da MB, ficando com o 
terceiro lugar no 1º percurso longo. Classificaram-se 
para disputarem o WMOC 2014, na Áustria, os atletas 
da MB SG Rengifo e CB Fábio.

As atletas de alto rendimento da MB, 3ºSG Letícia 
da Silva Saltori (1º lugar), 3ºSG Tânia Maria Jesus de 
Carvalho (2º lugar), 3ºSG Mírian Ferraz Pasturiza (3º 
lugar) e a 3ºSG Elaine Dalmares Lenz (4º lugar) classi-
ficaram-se na seletiva e conquistaram as quatro vagas 
femininas para o WMOC 2014. 

Como forma de abrilhantar o evento e objetivando 
a confraternização entre as Forças, foi realizado um 
percurso de Sprint na Base Aérea Naval de São Pedro 
da Aldeia (BAENSPA) e um revezamento com equipes 
mistas das três Forças. 

O planejamento e a execução do evento foram 
realizados pela Comissão de Desportos da Marinha 
(CDM) e pelo Centro de Educação Física Almirante 
Adalberto Nunes (CEFAN). Os apoios fornecidos pelo 
Comando da Força Aeronaval (ComForAerNav), pela 
BAENSPA e pela Policlínica Naval de São Pedro da 
Aldeia (PNSPA) foram fundamentais para a realiza-
ção e o sucesso do evento.      

O 33º CAMORFA, sem dúvida, foi um marco na 
Orientação da Marinha do Brasil e seu planejamento, 
organização e execução credenciaram a MB a organi-
zar o Mundial Militar de Orientação de 2016 no Brasil.
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Seletiva para o 
Campeonato Mundial 
de Cross Country1º
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O Cross Country, ou “corrida a corta-mato”, é um 
desporto de equipe no qual os atletas competem numa 
corrida em terreno aberto ou acidentado. Difere de cor-
rida em estrada e da corrida em pista principalmente 
no percurso, que poderá incluir relva, lama, mata ou 
água, e no sistema de classificação. As equipes são 
compostas por cinco a sete corredores.

O Cross Country é um desporto originariamente in-
glês, criado no início do século XIX. No entanto, era 
um desporto completamente diferente do atual, conhe-
cido por caça ao papel. Um grupo de corredores seguia 
um percurso escolhido aleatoriamente e deixava cair 
no chão marcas de papel enquanto corria. O grupo ri-
val deveria ir ao encontro do primeiro, seguindo os 
rastos marcados pelos papéis. Era um desporto pra-

ticado principalmente em universidades, como as de 
Cambridge e Oxford.

Com o tempo, contudo, o desporto progrediu, tor-
nando-se o que é hoje. Apesar da popularidade in-
ternacional do Cross Country, o esporte foi excluído 
dos Jogos Olímpicos após 1924 por ser um desporto 
impróprio para o verão. Em 1960, a Associação In-
ternacional das Federações de Atletismo (IAAF), que 
regulamenta a corrida Cross Country, permitiu, pela 
primeira vez, a participação de mulheres.

Cada corrida de Cross Country é diferente. As dis-
tâncias são, de uma forma geral, classificadas em per-
cursos; contudo, pouco há de comum entre quaisquer 
duas corridas para além da distância, pois o percurso 
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sempre será diferente. Como tal, não podem ser feitas 
comparações corretas entre desempenhos de atletas em 
percursos diferentes. Por essa razão, não são registados 
os recordes dos tempos mais rápidos das competições 
internacionais.

As corridas começam com cada equipe na sua pró-
pria baia ao longo da linha de partida. Ao disparo da pis-
tola, os corredores têm umas poucas centenas de metros 
para se concentrarem da larga linha de partida numa 
trilha muito mais estreita que devem seguir até a meta.

Seletiva no CEFAN
Há dois anos consecutivos é realizada, no Centro de 

Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), 
localizado no Rio de Janeiro, a Seletiva para o Campe-
onato Mundial de Cross Country das Forças Armadas 
(FFAA), que tem a participação da Marinha do Brasil 
(MB), do Exército Brasileiro (EB), da Força Aérea Bra-
sileira (FAB) e de Forças Auxiliares – Polícia Militar 
do Rio de Janeiro (PMRJ) e Polícia Militar de São Paulo 
(PMSP).

Esse procedimento da Seletiva se torna importante 
devido ao fato de termos os melhores militares brasilei-
ros participando do Campeonato das FFAA. Na Seletiva, 
toma-se como referência os militares que cruzam a li-
nha de chegada nos primeiros lugares até ser esgotado 
o quantitativo de vagas disponibilizadas para a prova, 
ou seja, o método do confronto direto: a classificação é 
individual e por ordem de chegada:
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•	 percurso longo 12 km – 8 vagas;

•	 percurso curto 5 km – 4 vagas;

•	 percurso feminino 5 km – 5 vagas.

Com o objetivo de esclarecer os critérios adotados, 
a coordenação e a preparação para a seleção da Dele-
gação Brasileira participante do Campeonato Mundial 
Militar, um dia antes da seletiva é realizado um con-
gresso técnico com todos os representantes das comis-
sões militares e, logo a seguir, o reconhecimento do 
percurso para a familiarização dos atletas e esclareci-
mento de eventuais dúvidas.

No ano de 2013, havia 18 inscritos no percurso 
longo masculino, 17 no percurso curto masculino e 11 
no percurso feminino, totalizando 46 atletas. No ano 
de 2014, havia 22 inscritos no percurso longo mascu-
lino, 15 no percurso curto masculino e 10 no percurso 
feminino, totalizando 47 atletas.

A Delegação Brasileira de 2013 foi composta por 
atletas da MB, do EB e da PMSP; já a de 2014, por 
atletas da MB, do EB, da FAB e da PMRJ.

No ano de 2014, o Brasil obteve seu melhor desem-
penho na história dos campeonatos, conquistando o 
20º, 33º, 34º, 39º, 48º, 49º e 69º individual no percurso 
longo masculino, ficando no sexto lugar por equipe; 
11º, 16º, 25º e 28º no individual no percurso curto 
masculino, conquistando o quinto lugar por equipe; e 
6º, 10º, 12º e 13º no feminino, conquistando o terceiro 
lugar por equipe.
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O CEFAN realizou, no dia 01 de abril de 2014, o 
2º Encontro Atletas para Sempre, que contou com a 
participação de 120 atletas da Marinha do Brasil (MB) 
laureados por seus feitos desportivos em nível civil e 
militar, nacional e internacional.

Foi feita uma homenagem póstuma ao grande atle-
ta da MB, Sargento Barnabé, ícone do Pentatlo Militar 
e do Atletismo. Além de autoridades militares, compa-
receram os atletas olímpicos especialmente convida-

dos: Djan Madruga e Cyro Delgado (ambos bronze em 
Moscou em 1980 no revezamento 4x200, Nado Livre), 
autoridades do COB, dirigentes desportivos e persona-
lidades acadêmicas. 

O evento transcorreu num grande clima de con-
fraternização. Depois da recepção aos convidados, foi 
servido um coquetel seguido de churrasco e entrega de 
brindes. No dia seguinte, as redes sociais expressavam 
muitos elogios ao evento.  
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Perón, um ícone do 
esporte na MarinhaSO
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Falar do Suboficial Fuzileiro Naval, atleta ou pro-
fessor Luiz Caetano Fernandes, vulgo Perón, apelido 
fruto de “causo de caserna”, é lembrar de grandes vitó-
rias por ele alcançadas.

Paraibano de Campina Grande, nasceu em 29 de 
junho de 1929. No caminho para o trabalho, ainda 
jovem, com o rosto esbranquiçado pelo trabalho na 
fábrica de farinha, sempre olhava para a regional de 
Fuzileiros Navais de Recife e se encantava pela Mari-
nha. Sua postura atlética marcou sua entrada no CFN, 
quando o CB-Baltasar o levou para o Rio de Janeiro nos 
anos 1950. Assim surgiu um ícone! O começo de uma 
carreira de glória no CFN, com dedicação ao esporte 
bem como à vida de caserna em todas as organizações 
militares em que serviu. 

No ano de 1943, foi campeão no campeonato de 
boxe da Marinha na Categoria Meio Pesado. No mes-
mo ano, atuando pelo Vasco da Gama, tornou-se cam-
peão carioca no boxe na mesma categoria.

Perón não parava: sua vontade de vencer o levou 
ao encontro das medalhas no ano de 1949, já no atle-
tismo, esporte que o lançou definitivamente no cená-
rio brasileiro e sul-americano, conquistando inúmeros 
títulos e fazendo recordes em diferentes provas, como 
arremesso de peso, lançamento de disco, 100 metros 
rasos, 400 metros e revezamentos. Era o atleta da Ma-
rinha. Por várias vezes, foi campeão carioca, brasileiro 
e sul-americano competindo na prova de revezamento 
4x400 metros rasos com o tempo de 3 min e 6 seg.

Foi recordista do pentatlo olímpico, atingindo 3210 
pontos; heptacampeão do Troféu Brasil pelo Vasco da 
Gama; bicampeão brasileiro em 1956 e 1958 na pro-
va do decatlo; tricampeão sul-americano, integrando 
a equipe do Brasil, em São Paulo (1954), Santiago do 
Chile (1956) e Montevidéu (1958).

Na Marinha, foi campeão em várias modali-
dades esportivas, tais como boxe, natação, vôlei e 
atletismo em várias provas. Foi um atleta de gran-
de importância nas equipes e de comprometimento 
marcante no atletismo e no basquetebol; com isso, 
estava sempre presente em todas as seleções da Ma-
rinha por vários anos.

Perón se formou na Escola de Educação Física do 
Exército, onde conquistou o primeiro lugar na turma de 
1960. Contribuiu para a formação de vários campeões 
em várias modalidades de esportes, aplicando seus co-
nhecimentos como técnico de voleibol, basquetebol e 
atletismo do CFN. 

Hoje, se dedica à formação de atletas na Vila 
Olímpica da Mangueira e Mestre André. Possui mais 
de 400 medalhas e vários troféus. Fica emocionado 
e, com alegria, fala das suas grandes conquistas no 
decatlo em 1958, esporte que o Rio de Janeiro não 
vencia São Paulo em 30 anos, quebrando a hegemo-
nia paulista, e também no Chile, em 1956. Ensina 
que o tempo passa e as glórias ficam, que os jovens 
não devem desistir de seus sonhos, que o esporte é o 
caminho para o desempenho pessoal. 

“Continuo ativo, sou um atleta para sempre.” (Pe-
rón Adsumus)



Revista Podium Naval 98

Entrevista com a 
3º SG-RM2-EP Monique Araújo: 
destaque no Levantamento de 
Peso, atleta militar sonha com 
o ouro olímpicoRe
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Ocupando o 22º lugar do ranking mundial 
na categoria 75 kg, a 3º SG (RM2-EP) Monique 
Araújo é esperança de medalha brasileira do 
Levantamento de Peso Olímpico (LPO) nos Jo-
gos Rio 2016.

A Sargento Monique Araújo que, antes de pra-
ticar o LPO, se dedicava ao atletismo e ao fu-
tebol, foi aconselhada pelo técnico da equipe de 
LPO, 1º Tenente (RM2-T) Carlos Henrique Rios 
Rodrigues Aveiro, a largar os outros esportes e se 
dedicar somente ao levantamento de peso. Moni-
que ouviu seu conselho e foi a primeira brasilei-
ra na modalidade a bater recorde internacional, 
conquista que aconteceu nos J o g o s 
Sul-americanos em março d e 
2014 no Chile.

A atleta, que treina no Centro de Educação Fí-
sica Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), possui 
uma rotina diária de dois a três treinos, divididos 
pela manhã e pela tarde, com sessões de muscu-
lação e fisioterapia preventiva. Hoje, suas marcas 
são 106 de arranco e 121 de arremesso. Ela busca 
melhorar esses números mantendo o foco nos Jo-
gos Olímpicos Rio 2016.

Questionado sobre o diferencial da atleta, o 
Tenente Aveiro diz: “O diferencial da atleta Mo-
nique pode-se dizer que é sua determinação, sua 
vontade de vencer. Quando olhei nos seus olhos a 
primeira vez, percebi que ela era diferente.”

Conversamos com a halterofilista sobre suas 
perspectivas e dificuldades, e sobre a carreira 
como atleta.
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1. Como foi sua transição do atle-
tismo para o LPO?

Após 12 anos treinando atletismo 
e futebol, descobri o LPO através 
da Marinha do Brasil quando fui 
fazer um teste com o Tenente 
Aveiro. Já no primeiro dia, ele me 
fez uma pergunta que eu não es-
queço: se eu queria ser uma atleta 
olímpica. E eu rapidamente res-
pondi que sim. Ele me disse que, 
se eu me dedicasse, conseguiria 
isso no LPO, e, desde então, eu 
acreditei e comecei a me dedicar 
de corpo e alma.

2. Como foi a reação da sua fa-
mília quando você optou mudar 
para o LPO?

Quando decidi largar tudo e me 
dedicar somente ao LPO, minha 
família não concordou. Achou 
que eu fosse ficar masculinizada, 
muito forte, e achou que o esporte 
fosse muito perigoso. Hoje, graças 
a Deus, todos me apoiam e me in-
centivam.

3. Qual a maior dificuldade que 
você encontrou ao praticar o LPO?

Tenho um problema físico, um 
encurtamento muscular que me 
dificultava muito no aperfeiçoa-
mento da técnica, problema esse 
que já estou tratando e melhoran-
do a cada dia com trabalho de Pi-
lates, RPG e fisioterapia.

4. Qual foi o momento mais com-
plicado como atleta?

Atletas sempre estão com momen-
tos complicados. Na verdade, com 
o dia a dia temos que buscar me-
lhorar e fazer com que as compli-
cações se tornem ao nosso favor, 

nos dando força e vontade de en-
frentar tudo e vencer.

5. Por ser mulher, você sofre al-
gum tipo de preconceito?

Sim. Além de o corpo ficar ex-
tremamente forte, o LPO é um 
esporte considerado para homem 
aos olhos das pessoas. Eu já sofri 
alguns olhares e comentários que 
não agradaram, mas eu não ligo e 
amo o meu corpo.

6. Em algum momento você pen-
sou em desistir da carreira de 
Atleta de LPO?

Em momento algum. Eu sempre 
gostei de desafios. Melhorar e me 
superar é o desafio no esporte.

7. O que você considera ter como 
diferencial entre os outros atletas?

Com certeza, a minha coragem, 
a vontade de fazer a diferença e 
chegar ao meu objetivo, que é o 
sonho olímpico.

8. Qual foi o momento mais emo-
cionante no levantamento de peso 
e quais os prêmios que você consi-
dera serem os mais especiais?

O momento mais emocionante foi 
nos Jogos Sul-americanos, onde eu 

bati o recorde e não me dei conta, 
quando saí da plataforma, do que 
estava acontecendo no momento.

9. Qual o seu objetivo no momen-
to? O que você considera “estar no 
seu melhor momento na carreira”?

No momento, estou focada no 
Mundial no Cazaquistão. Quero 
melhorar minhas marcas e con-
tinuar na caminhada rumo às 
Olimpíadas de 2016.

10. O que você acha do apoio que 
a MB oferece aos atletas?

Acho que é um apoio muito im-
portante, começando pela estru-
tura que a Marinha está dando 
para os atletas, essa chance de 
poder dar alimentação, descanso 
e um local bom para você treinar. 
Hoje, no Brasil, o melhor centro 
de treinamento é aqui, no CEFAN; 
eu tiro por conta própria: ele in-
fluencia bastante o resultado de 
cada atleta. O apoio, a estrutura 
com psicólogos, fisioterapeutas, 
nutricionistas, médicos. Tudo isso 
ajuda o atleta.

11. Existe alguma frase que te sir-
va de incentivo, motivação para a 
sua vida como atleta?

Eu tenho uma tatuagem com a 
seguinte frase “Nunca desista dos 
seus objetivos. Mesmo que eles 
pareçam impossíveis”. Eu não de-
sisto. Eu tiro essa frase como uma 
inspiração; tatuei com essa inten-
ção mesmo, do levantamento de 
peso. Tudo na nossa vida, não só 
no esporte, se você não acreditar, 
você não vai chegar. O que man-
da é a nossa mente. 

“O diferencial da 
atleta Monique pode-

se dizer que é sua 
determinação, sua vontade 
de vencer. Quando olhei 

nos seus olhos a primeira 
vez, percebi que ela era 

diferente.”
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