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Resumo: 

Os tiros de guerra (TG) são uma experiência bem sucedida entre o Exército 

Brasileiro e a Sociedade Brasileira, representado pelo poder público municipal a 

iniciação militar de milhões de cidadãos brasileiros que ingressam nas fileiras do 

Exército anualmente. No contexto das práticas militares, os níveis excelentes de 

aptidão física e composição corporal que são almejados pelo treinamento físico 

militar (TFM) são fundamentais para a boa saúde e carreira do militar. Desta forma 

objetivo do estudo foi verificar se o treinamento militar aprimora a composição 

corporal e a aptidão física em adultos jovens iniciantes no serviço militar. Esta 

pesquisa tem característica exploratória de campo, experimental, com abordagem 

quantitativa. Foi agendada uma reunião com o responsável pelo tiro de guerra, 

objetivando uma pré-seleção dos indivíduos. Os sujeitos n=50 participantes da 

pesquisa foram submetidos às seguintes avaliações antes e após o TFM, na 

respectiva ordem: anamnese, Composição corporal e aptidão física. Os indivíduos 

foram submetidos três dias (não consecutivos) de TFM por semana, durante 8 

semanas nas dependências do tiro de guerra de Araxá/MG. Inicialmente o TFM foi 

composto por 15 min de aquecimento com exercícios leves, exercícios estes com o 

objetivo de preparar o voluntário para o treinamento. Posteriormente foi aplicado 45 

minutos de corrida em uma pista de atletismo com intensidade moderada 

mensurada pela escala de BORG a 5/6. Logo em seguida, os participantes 

executaram exercícios calistênicos de flexões e extensões de cotovelo e 

abdominais, sendo todos compostos por 5 séries com repetições máximas em todas 

as séries seguidos de 1 a 2 minutos de descanso entre cada série e exercício. O 

TFM teve duração total de 1 hora e 30 minutos. Observamos aprimoramento de 

todas as aptidões físicas (aumento da força e capacidade aeróbia) e da composição 

corporal (aumento da massa magra e redução da massa gorda) após o TFM. 

Portanto, concluímos que o TFM foi eficiente em aprimorar as aptidões físicas e a 

composição corporal em curto período de tempo. 

 

Introdução: 

Os tiros de guerra (TG) são uma experiência bem-sucedida entre o Exército 

Brasileiro e a Sociedade Brasileira, representado pelo poder público municipal a 

iniciação militar de milhões de cidadãos brasileiros que ingressam nas fileiras do 

Exército anualmente. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2014). O treinamento físico militar 



(TFM) visa fortalecer a estrutura física corporal dos indivíduos e selecionar aqueles 

que apresentam maior aptidão física (resistência e força musculares) e boas 

condições psicológicas. O TFM engloba várias modalidades padronizadas como a 

corrida, natação, movimentos de flexão e extensão de cotovelos em uma barra 

fixada paralela ao solo, exercícios calistênicos (com peso do corpo), dentre outros. 

(MAIOR & LIMA, 2008). As atribuições que o militar desempenha exigem-lhe 

elevado nível de aptidão física e mental, não só por ocasião de eventuais conflitos, 

para os quais deve estar sempre preparado, mas, também, no tempo de paz. 

(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2014). As atribuições que o militar desempenha exigem-

lhe elevado nível de aptidão física e mental, não só por ocasião de eventuais 

conflitos, para os quais deve estar sempre preparado, mas, também, no tempo de 

paz. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2014). Além do mais, o militar é submetido durante 

toda sua carreira, a periódicos exames médicos e testes de aptidão física, que o 

condicionam a sua promoção, permanência ou exclusão no serviço ativo 

(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2014). Portanto, os níveis excelentes de aptidão física 

que são almejados pelo TFM são fundamentais para a boa saúde e carreira do 

militar. 

 

Objetivo: 

Verificar se o TFM aprimora a composição corporal e a aptidão física em 

adultos jovens iniciantes no serviço militar. 

Verificar o efeito do TFM sobre a gordura corporal 

Verificar o efeito do TFM sobre a massa magra corporal 

Verificar o efeito do TFM sobre a capacidade aeróbia (VO2 máx.) 

Verificar o efeito do TFM sobre a resistência muscular localizada. 

Verificar a associação da variação das variáveis estudadas. 

 

Metodologia: 

Esta pesquisa tem característica exploratória de campo, experimental, com 

abordagem quantitativa. Foi agendada uma reunião com o responsável pelo tiro de 

guerra, objetivando uma pré-seleção dos indivíduos. Os sujeitos participantes da 

pesquisa foram submetidos às seguintes avaliações antes e após o treinamento 

físico, na respectiva ordem: anamnese, Composição corporal (antropometria – 

dobras cutânea e perimétrica) e aptidão física (teste de Cooper e RML de braços e 



tronco). Os indivíduos foram submetidos três dias (não consecutivos) de TFM por 

semana, durante oito semanas nas dependências do tiro de guerra de Araxá/MG. O 

treinamento foi composto por 15 min de aquecimento com exercícios leves, 

exercícios estes com o objetivo de preparar o voluntário para o treinamento. 

Posteriormente foi aplicado 45 minutos de corrida em uma pista de atletismo com 

intensidade moderada mensurada pela escala de BORG a 5/6. Logo em seguida, os 

participantes executaram exercícios calistênicos de flexões e extensões de cotovelo 

e abdominais, sendo todos compostos por 5 séries com repetições máximas em 

todas as séries seguidos de 1 a 2 minutos de descanso entre cada série e exercício. 

O TFM teve duração total de 1 hora e 30 minutos. Todos os treinamentos foram 

supervisionados por um profissional de educação física. A distribuição dos dados foi 

realizada pelo teste D’Agostino-Pearson. Para análise dos dados basais utilizou-se a 

média e desvio padrão. Para comparação do efeito do treinamento foi utilizado o 

teste T pareado ou Wilcoxon e os dados são apresentados como média das 

diferenças (pós – pré) e intervalo de confiança de 95 %. Para associação da 

variação das variáveis estudadas foi utilizada a correlação de Spearman. O nível de 

significância foi de p < 0,05. 

 

Figura 1 – Registro do TFM. (Treinamento Físico Militar) 
 

 



Desenvolvimento: 

A CF/88, no seu Artigo (Art.) 142 define que: “As forças armadas, constituídas 

pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e 

regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob autoridade 

suprema o presidente da república, e destina-se a defesa da pátria, a garantia dos 

poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.” 

O Exército brasileiro surgiu por meio de interesses da nação brasileira para 

defender sua soberania contra invares externos ainda no Brasil Colônia. Essa 

vontade foi legitimada a partir da nossa dependência em, e da criação, de fato, do 

Exército Brasileiro (EB), na constituição de 1824. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2014). 

A missão do Exército brasileiro resume em contribuir para a garantia da 

soberania nacional, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, salvaguardando 

os interesses nacionais, e cooperando com o desenvolvimento nacional e o bem-

estar social. Para isto, preparar a Força Terrestre (F Ter), mantendo-a em 

permanente estado de prontidão. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2014) 

Atualmente a existência do EB, como instituição, é prevista na constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88). A missão do Exército brasileiro 

resume em contribuir para a garantia da soberania nacional, dos poderes 

constitucionais, da lei e da ordem, salvaguardando os interesses nacionais, e 

cooperando com o desenvolvimento nacional e o bem-estar social. Para isto, 

preparar a Força Terrestre (F Ter), mantendo-a em permanente estado de prontidão. 

(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2014). Os tiros de guerra (TG) são uma experiência 

bem sucedida entre o Exército Brasileiro e a Sociedade Brasileira, representado pelo 

poder público municipal e os milhões de cidadãos brasileiros que ingressam nas 

fileiras do Exército anualmente. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2014). 

Estes jovens ao serem matriculados, com base na lei do serviço militar (LSM), 

recebem denominação de “Atiradores”, designação emblemática e histórica, oriunda 

das primeiras sociedades de tiros ao alvo do Brasil, com finalidades militares e de 

formação da reserva para o Exército, e que foram embrionárias dos atuais TG. 

(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2014). 

Diferentemente dos quartéis ou OMA (Organização Militar Ativa), onde se 

encontram os batalhões, regimentos e grupos, o Exército abre mão de formar o 

soldado combatente para a hipótese de guerras contra o inimigo externo e se 

empenha em formar nos tiros de guerra os combatentes da defesa territorial e 



defesa integrada, buscando, dentre outras finalidades, proteger os pontos sensíveis 

de sua localidade. (SILVA, 20 - -). 

Os tiros de guerra existem porque a comunidade expressou um desejo que foi 

manifestado através de um convenio firmando entre o Ministério da Defesa e a 

Prefeitura Municipal, evitando assim que seus cidadãos, em fase de alistamento, 

fossem enviados a servir em cidades distantes, o que não ocorre hoje, onde os 

melhores jovens têm a oportunidade de prestar serviço militar na sua própria cidade 

sem abandonar o lar, o estudo e o trabalho. (SILVA, 20 - -). 

Os instrutores propõem trabalhar de maneira séria e exigente, porém num 

ambiente saudável e amistoso, sempre buscando estreitar os laços de afinidade, 

acreditando que ao final da preparação do serviço militar os jovens possam levar em 

suas memórias, além de uma grande bagagem de conhecimento militar, as 

lembranças de um ano de conhecimento e mudanças. (SILVA, 2014). 

Os alunos de uma escola militar são submetidos a rigorosos testes de 

avaliação, que abrangem as áreas cognitivas, afetivas e psicomotoras para a 

carreira militar. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2014). 

Os valores e as atitudes próprias dos militares e a necessária capacitação 

profissional são desenvolvidos por meio do serviço diário, das orientações 

constantes, de um cuidadoso e realístico programa de ensino e de instrução, que 

abrange aulas, conferencias, exercícios práticos e manobras, em que o risco estará 

sempre presente, como em qualquer atividade militar. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 

2014). 

O Treinamento Físico Militar (TFM) é composto por diversos exercícios físicos 

caracterizados por envolver força e potência muscular e resistência aeróbica e 

anaeróbica, fatores extremamente importantes e interligados com a prática do 

serviço militar. Contudo, existem poucos estudos que identificaram se o treinamento 

(aspecto crônico) militar promove estes aspectos acima citados. 

Para que o Exército cumpra com sua missão, o TFM deve priorizar condições 

exigidas para tais funções, desde a adaptação em territórios do Brasil, até ao 

treinamento físico, trabalhando Força, Resistencia Muscular Localizada, Potência 

Muscular e a capacidade aeróbica (VO2 máx.). 

Ainda existem poucos estudos sobre o TFM aplicado nos chamados Tiros de 

Guerra (TG), que caracteriza na maioria das vezes a iniciação do militar. 

 



Resultados: 

Na tabela 1, em média, os voluntários apresentaram níveis normais de 

aptidão física, IMC e distribuição de gordura corporal central (CC e RCQ), porém 

com um pequeno excesso de gordura subcutânea (PG). 

Tabela 1. Efeito de oito semanas do treinamento militar em homens jovens 

Variável 
Pré 

(média, DP) 
Pós 

(média, DP) 
Delta 

(média, IC95%) 
p 

Idade 
(anos) 

18,28  
(0,57) 

- - - 

Tempo Sentado (min/sem) 
2828,77 

(1513,32) 
2444,66 

(1080,93) 
-384,11 

[-621,43 ; -146,79] 
< 0,01 

Atividade Física (min/sem) 
944,95 

(841,71) 
560,90 

(360,45) 
-384,04 

[-584,1989 ; -183,8920] 
< 0,01 

VO2 máx  
(ml/kg/min) 

40,93 
(10,00) 

49,51 
(7,51) 

8,57 
[6,61 ; 10,54] 

< 0,01 

Distância Cooper  
(m) 

2336,12 
(447,68) 

2719,80 
(336,15) 

383,68 [295,78 ; 471,57] < 0,01 

RML ABS (repetições) 
57,56 

(33,07) 
71,70 

(28,98) 
14,14 

[9,40 ; 18,87] 
< 0,01 

RML FLX S (repetições) 
24,90 
(9,96) 

33,38 
(8,83) 

8,48 
[5,98 ; 10,97] 

< 0,01 

RML FLX B (repetições) 
3,92 

(2,81) 
6,04 

(3,48) 
2,12 

[1,41 ; 2,82] 
< 0,01 

IMC  
(kg/m2) 

23,21 
(4,21) 

23,51 
(3,84) 

0,29 
[0,068 ; 0,52] 

< 0,01 

PG  
(%) 

15,44 
(7,62) 

14,86 
(7,76) 

-0,58 
[-0,66 ; -0,50] 

< 0,01 

MCM  
(kg) 

59,65 
(7,29) 

60,61 
(6,73) 

0,96 
[0,57 ; 1,34] 

< 0,01 

MCG  
(kg) 

11,83 
(7,90) 

11,43 
(7,70) 

-0,39 
[-0,52 ; -0,26] 

< 0,01 

CC  
(cm) 

77,06 
(9,06) 

76,32 
(8,76) 

-0,74 
[-0,9237 ; -0,5683] 

< 0,01 

RCQ 
0,807 
(0,04) 

0,803 
(0,04) 

-0,003 
[-0,006 ; -0,0009] 

< 0,01 

CC – circunferência da cintura; DP – desvio padrão; IC – intervalo de confiança; IMC – índice de 
massa corporal; MCG – massa gorda corporal; MCM – massa magra corporal; PG – percentual de 
gordura corporal; RCQ – relação da circunferência da cintura pela circunferência do quadril; RML 
ABS – resistência muscular localizada do exercício de flexão de coluna; RML FLX B – resistência 
muscular localizada do exercício de flexão de braços na barra suspensa; RML FLX S – resistência 
muscular localizada do exercício de flexão de braços no solo; VO2 máx – volume de consumo 
máximo de oxigênio. Os dados são apresentados em média ou desvio padrão ou intervalo de 
confiança de 95%. Para comparação entre os momentos foi realizado o teste T pareado ou Wilcoxon, 
p < 0,05. 

 

A intervenção (Escala de BORG - 6,05 ± 0,25) proporcionou aumento de 

todas das aptidões físicas e melhorias de todos dados antropométricos (redução de 



gordura e aumento de massa magra). Os voluntários reduziram os níveis de 

atividade física e tempo sentado (tabela 1). 

As associações mostraram que: o Delta do VO2 máx. se associou 

positivamente com o Delta da RML FXL S (r = 0,28, p = 0,04). O Delta da RML FXL 

S se associou positivamente com o Delta da RML FXL B (r = 0,30, p = 0,03). O Delta 

da RML FXL B se associou positivamente com o Delta da MCM (r = 0,29, p = 0,04). 

O Delta da MCM se associou positivamente com o Delta da MCG (r = 0,49, p = 0,01) 

e Delta do IMC (r = 0,91, r < 0,01) e negativamente com o Delta do RCQ (r = -0,33, p 

= 0,01). O Delta do nível de atividade física se associou negativamente com o Delta 

da MCG (r = -0,31, p = 0,02). 

 

Conclusão: 

Os dados sugerem que o TFM é eficiente para aprimorar a aptidão física e 

composição corporal de homens jovens em curto período de tempo. As variações 

dos indicadores de aptidão física se associam com as variações da composição 

corporal, sugerindo que o treinamento deve focar o aprimoramento tanto da aptidão 

física e da composição corporal simultaneamente para otimizar os resultados. 
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