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RESUMO 



 

 

COUTINHO, Luciano Gianno Roland. TFM E O DESENVOLVIMENTO DOS 

ATRIBUTOS DE LIDERANÇA. Resende: AMAN, 2018. Monografia. 

 

 

    O trabalho em questão trata do assunto Treinamento Físico Militar, campo de pesquisa inserido 

na área de desenvolvimento do atributo liderança. O escopo do trabalho ficou restrito à 

verificação do TFM na formação do Cadete da Academia Militar das Agulhas Negras. As 

Forças Armadas (FFAA) atuam nos mais diversos campos e são vastamente aplicadas e 

empregadas na defesa e manutenção da soberania nacional. Dessa forma, torna-se fundamental 

que o comandante de pequenas frações aja como um líder, atuando com firmeza e decisão diante 

de sua fração, e que ele tenha todas as atitudes inerentes a um líder ao ser empregado em 

qualquer campo de atuação. Sendo assim, fica evidente a importância do desenvolvimento da 

liderança nos comandantes de fração. O objetivo geral do estudo consiste em verificar como o 

TFM contribui para o desenvolvimento da liderança na formação do Oficial formado na 

AMAN. Para tanto utilizou-se de uma pesquisa bibliográfica, a fim de compor o referencial 

teórico, bem como um estudo de caso, para que se pudesse verificar a importância do TFM para 

os cadetes da AMAN. Ao final concluiu-se que o mesmo é de grande importância, pois 

desenvolve os atributos de liderança de que os militares necessitam para comandar suas tropas. 

 

Palavras-chave: TFM. Atributos da liderança. Desenvolvimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 



 

COUTINHO, Luciano Gianno Roland. TFM and the development of leadership attributes. 

Resende: AMAN, 2018. Monograph. 

 

 

The work in question deals with the subject Military Physical Training, field of research 

inserted in the area of development of the attribute leadership. The scope of the work was 

restricted to the verification of the TFM in the formation of Cadet of the Military Academy of 

the Agulhas Negras. The Armed Forces (FFAA) operate in the most diverse fields and are vastly 

applied and employed in the defense and maintenance of national sovereignty. In this way, it 

becomes fundamental that the small fraction commander acts as a leader, acting firmly and 

decisively in the face of his or her fraction, and that he has all the inherent attitudes of a leader 

when employed in any field. Thus, the importance of developing leadership in fraction 

commanders becomes evident. The general objective of the study is to verify how the TFM 

contributes to the development of the leadership in the formation of the Officer trained in 

AMAN. For this purpose, a bibliographical research was used to compose the theoretical 

reference, as well as a case study, so that the importance of the TFM for the AMAN cadets 

could be verified. In the end it was concluded that the same is of great importance, because it 

develops the attributes of leadership that the military need to command their troops. 

 

Keywords: TFM. Attributes of leadership. Development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O estudo a ser realizado tratará do tema “TFM e o desenvolvimento dos atributos de 

liderança”, campo de pesquisa inserido na área de Instrução Militar, conforme definido na 

Portaria nº 41, de 18 de fevereiro de 2002, do Comando do Exército Brasileiro. 

Um dos principais atributos da liderança que a prática do TFM propicia é o bom 

condicionamento físico, o qual é de suma importância para o líder militar, uma vez que o mesmo 

será exemplo para a tropa. Estando em bom condicionamento físico, passará confiança e poderá 

realizar as missões com sucesso. 

Assim, Brasil (2013, p. 11) afirma que: 

 

Um bom condicionamento físico é necessário para suportar grandes marchas; terrenos de difícil transposição, como charcos e montanhas; 

o pesado equipamento individual; o calor intenso e, até mesmo, para sobrepujar o 

inimigo com a força física, se assim for necessário. Atividades como assaltos 

fatigantes, corridas e rastejos demorados sob fogos inimigos, transposição de 

obstáculos variados, luta pela sobrevivência em casos de naufrágio, marchas 

intermináveis com cargas excessivas, esforços físicos para desatolar carros de 

combate em terrenos lamacentos e progressões exaustivas em terrenos difíceis para 

atingir as áreas de combate, são ações presentes no campo de batalha e que requerem 

um treinamento físico adequado. 

 

 

A prática do TFM propiciará ao militar um bom condicionamento físico e além disso 

contribuirá para o aumento significativo da prontidão. 

 

A melhoria da aptidão física contribui para o aumento significativo da prontidão dos 

militares para o combate, e os indivíduos aptos fisicamente são mais resistentes à 

doenças e se recuperam mais rapidamente de lesões do que pessoas não aptas 

fisicamente. Além disto, e mais importante, os indivíduos mais aptos fisicamente têm 

maiores níveis de auto-confiança e motivação (BRASIL, 2013, p. 3). 

 

Segundo Brasil (2013, p. 1-3), “o treinamento físico militar desenvolvem atributos da 

área afetiva que, estimulados e aperfeiçoados, irão atuar eficazmente sobre o comportamento, 

exercendo papel fundamental sobre a personalidade”. 

Segundo Brasil (2013), ao conviver diariamente com um indivíduo é possível 

determinar a evidência ou falta de alguns atributos, formando assim a personalidade daquela 

pessoa. Desta forma, é preciso que as escolas do EB desenvolvam nos discentes atributos que 

sejam internalizados e passem a fazer parte da capacidade de liderança dos futuros oficiais. 

Justifica-se este tema tendo em vista que para o Exército Brasileiro é fundamental que 

o oficial militar tenha desenvolvido os atributos de liderança, principalmente se em combate, 



 

uma vez que, através destes atributos, conseguirá ter o controle de seus subordinados e 

consequentemente, terá sucesso em suas missões. 

O objetivo geral foi analisar a importância do TFM no desenvolvimento de liderança. 

Foram observados os seguintes objetivos específicos: conceituar TFM e liderança militar; 

analisar como o TFM desenvolve os atributos de liderança; verificar quais os atributos de 

liderança são desenvolvidos pela prática do TFM. 

 

 



 

2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

Será apresentada a consolidação da pesquisa nos seus aspectos de metodologia e de 

fundamentação teórica. A proposta da pesquisa consiste em analisar como o TFM desenvolve 

os atributos de liderança. 

Por se tratar de um campo de investigação com produção de conhecimento de 

significativa relevância para o Exército Brasileiro e para o meio militar, pretende-se realizar 

uma pesquisa bibliográfica. 

 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

 

Segundo Brasil (2013), ao conviver diariamente com um indivíduo é possível 

determinar a evidência ou falta de alguns atributos, formando assim a personalidade daquela 

pessoa. Desta forma, é preciso que as escolas do EB desenvolvam nos discentes atributos que 

sejam internalizados e passem a fazer parte da capacidade de liderança dos futuros oficiais. 

Em função da liderança, é fundamental que o militar desenvolva os seguintes atributos: 

disciplina consciente ou autodisciplina, que diz respeito à capacidade de seguir, de forma 

voluntária os regulamentos e leis que regem a instituição e o Estado, obedecendo às ordens 

ainda que não concordando com as mesmas (BRASIL, 2013). 

Honestidade, respeito pelo direito de outras pessoas, sendo contra o roubo, a fraude e a 

mentira. Honra, levar uma vida honesta e respeitada, sendo digno, o que fará com que todo o 

grupo ou comunidade em que vive terá respeito pelo indivíduo (BRASIL, 2013). 

Lealdade, fidelidade e defesa dos valores e ideais que representam o contexto onde o 

indivíduo encontra-se inserido. Senso de justiça, dever moral de dar a cada indivíduo o que lhe 

é de direito, bem como ter consciência dos direitos e deveres e respeito para com o próximo 

(BRASIL, 2013). 

Respeito, acatar a hierarquia, os regulamentos, respeitar o próximo independente de sua 

origem social, raça ou credo. Integridade moral ou probidade, indica que o indivíduo é honesto, 

honrado, justo, leal, respeitoso e disciplinado (BRASIL, 2013). 

Patriotismo, amor e respeito à Pátria e às instituições e símbolos nacionais, atuação que 

leva o indivíduo a cumprir com seus deveres, esforçando-se para contribuir para o progresso e 

engrandecimento da Pátria, demonstrando solidariedade para com todos. Camaradagem, 

capacidade de se relacionar de forma disciplinada, amistosa e cooperativa com os superiores 

hierárquicos, companheiros do mesmo nível e subordinados (BRASIL, 2013). 



 

As atitudes do líder para com seus subordinados devem ser de sereno rigor, para que o 

mesmo possa manter uma via de comunicação aberta para com os mesmos, obtendo assim uma 

forma de convencer o indivíduo e conseguir que o mesmo siga suas ordens de forma respeitosa 

(BRASIL, 2013). 

Para Brasil (2013) os atributos que propiciam isso são: firmeza ou firme autoridade – 

capacidade de manter, com sólida argumentação, suas opiniões, resoluções e decisões diante de 

ideias contrárias e de ponderações descabidas. Refere-se à maneira sem prepotência, porém 

enérgica, com que o indivíduo emprega a autoridade da qual está investido. 

O TFM, através do desporto tem como objetivos: 

a. Os desportos possibilitam maior interação entre os integrantes da OM. Por serem 

atividades menos formais e mais atraentes, facilitam o congraçamento entre os 

participantes,  além de fortalecer e desenvolver o espírito de corpo. Esse tipo de sessão 

do TFM conta com maior adesão e desenvolve o gosto pela prática desportiva de uma 

forma geral. 

b. Desta forma, o desporto preenche uma lacuna das metodologias do TFM, atuando 

em fatores sociais, da área afetiva e na redução do estresse, além de proporcionar um 

estímulo fisiológico que vai participar da manutenção dos níveis de aptidão física da 

tropa. O desporto compreende os grandes jogos, modalidades desportivas e 

competições desportivas.  

c. A prática desportiva tem o objetivo de proporcionar aos militares atividades físicas 

agradáveis e momentos de descontração. Essas atividades são agentes da manutenção 

do bem-estar e melhoria do relacionamento interpessoal dos seus participantes. 

(BRASIL, 2015, p 9-1) 

 

Desta forma, tem-se que o TFM, como o desporto são de suma importância para 

desenvolver todos os atributos necessários a um líder militar. 

Segundo Brasil (2015) os objetivos do treinamento físico militar são: contribuir para a 

manutenção da saúde militar, desenvolver, manter ou recuperar a condição física necessária 

para o desempenho de sua função, cooperar para o desenvolvimento dos atributos de liderança 

militar. 

Desta forma é pertinente a formulação das seguintes perguntas: como a prática do TFM 

desenvolve os atributos de liderança? Quais atributos de liderança são desenvolvidos através 

do TFM? Qual a importância para o oficial militar ter desenvolvido os atributos de liderança? 

Concorda-se com Brasil (2015) que o militar deve ser orientado em sua preparação física 

de acordo com sua função, especialidade, unidade e posto, com o objetivo da manutenção da 

saúde, além de contribuir para recuperar a aptidão física necessária para o desempenho de suas 

funções como militar e pela importância que tem relacionada ao desenvolvimento dos atributos 

da área afetiva, os quais serão fundamentais para exercer a liderança. 

Se o TFM desenvolve os atributos de liderança então é fundamental que o militar 

pratique-o diariamente.Se é de suma importância que o militar tenha os atributos de liderança 



 

desenvolvidos, e se o TFM é uma forma de desenvolver tais atributos, então a importância do 

TFM na vida do militar está assim comprovada. 

 

2.2 Referencial metodológico e procedimentos 

  

A pesquisa foi realizada utilizando-se uma metodologia bibliográfica, em que foram 

realizadas leituras referentes ao tema, as quais foram expostas juntamente com informações 

obtidas durante a coleta de dados. Foi feito um estudo de caso com os cadetes do 4º ano da 

AMAN. 

Dessa forma, foram realizados os seguintes procedimentos: apresentação de uma 

pesquisa bibliográfica relacionada ao tema com base em manuais do Exército Brasileiro, artigos 

e livros já publicados sobre o assunto, utilizando-se para tanto banco de dados eletrônico, 

procedendo-se com um levantamento de dados da pesquisa bibliográfica relacionado ao tema. 

Foi feito um questionário eletrônico que foi respondido pelos cadetes do 4º ano da 

AMAN, relacionado ao tema, onde os mesmos definiram a importância do TFM para o 

desenvolvimento dos atributos de liderança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 O TREINAMENTO FÍSICO MILITAR – TFM E O DESENVOLVIMENTO DOS 

ATRIBUTOS DE LIDERANÇA 

 



 

Segundo Silva (2009) os primeiros registros de práticas físicas no Exército Brasileiro se 

deu no ano de 1810, quando então foi criada a Academia Real Militar, mas somente no ano de 

1929 criou-se um Curso Provisório de Educação Física, na cidade do Rio de Janeiro e em 1930 

o Centro Militar de Educação Física também no Rio de Janeiro, passando no ano de 1933 a ser 

denominada Escola de Educação Física. 

No ano de 1934, de acordo com Silva (2009) publicou-se o Regulamento de Educação 

Física n. 7, o qual foi traduzi na íntegra do Regulamento Francês, iniciando assim um ciclo de 

criação de guias que demonstrassem a real importância da Educação Física para as tropas, bem 

como a maneira correta de executá-las. 

 

 

Figura 1: Educação Física no Exército Brasileiro em 1933 

Fonte: trabalhosparaescola.com.br, 2018. 
 

 

Desta forma surge a filosofia do Treinamento Físico Militar (TFM), o qual: 

 

Busca através de um conjunto de atividades físicas proporcionar alterações 

fisiológicas significativas no organismo humano, buscando adequar o militar às 

exigências físicas levando em conta a situação em que ele se encontre, melhorando 

sua aptidão física, desenvolvendo suas qualidades físicas e morais tão indispensáveis 

ao militar. Além da saúde, a educação física bem orientada dá ao praticante a 

indispensável aptidão física para a vida cotidiana e para a guerra, através do 

desenvolvimento das diversas qualidades físicas (SILVA, 2009, p. 84). 

 

 

Assim, Brasil (2015, p. 17) conceitua Educação Física militar como sendo: 

 

Um conjunto de atividades físicas, cuja prática de forma racional e metódica explora 

as qualidades físicas, intelectuais, morais, sociais, psicológicas e  



 

fisiológicas ensinando a disciplinar movimentos, contrair hábitos musculares e 

assegurar o desenvolvimento harmônico do combatente a fim de proporcionar um 

máximo de energia com um mínimo de esforço e fadiga. 

 

Estando a Educação Física militar relacionada diretamente com a saúde do militar, tem-

se que a mesma é fundamental para que o mesmo desenvolva com a aptidão necessária todas 

as suas funções no dia a dia, bem como, em se tratando de batalha, o mesmo esteja apto a 

realizar qualquer tarefa, sem que tenha como inimigo o próprio corpo. 

De acordo com Brasil (2015) todo militar apto ao serviço é obrigado a fazer o TFM, os 

quais tem como objetivo, além de levar o indivíduo à prática desportiva, assegurar um bom 

condicionamento físico e por conseguinte uma boa saúde tanto no aspecto físico quanto afetivo. 

 

 

Figura 2: TFM nos dias atuais 

Fonte: eb.mil.br, 2018. 
 

 

Segundo Castro (1983), é de suma importância que o líder tenha uma condição física 

vigorosa, uma vez que o mesmo deverá, em situações extremas, utilizar grande esforço físico. 

De acordo com Brasil (2015), durante o treinamento é necessário manter-se focado, 

devendo o mesmo seguir uma organização. 

 

 
O enfoque do treinamento na operacionalidade da tropa visa atender 

fundamentalmente ao interesse da Força e ao cumprimento da sua missão 

institucional. O enfoque do treinamento físico sobre a saúde atende de melhor forma 



 

aos interesses do militar e é relacionado com o seu bem estar, tendo objetivos e 

benefícios mais duradouros no tempo e proporcionando uma melhor qualidade de 

vida. É evidente que o enfoque operacional é mais presente nas funções afetas ao 

cumprimento de missões de combate, enquanto o enfoque da saúde é condição 

essencial para o desempenho de qualquer função, inclusive aquelas de cunho 

administrativo. É fundamental entender-se o treinamento físico como um instrumento 

promotor da saúde antes de um instrumento de adestramento militar. Sendo assim, 

cabe ressaltar que a individualidade biológica deve ser respeitada e priorizada, mesmo 

que em detrimento da padronização de movimentos (BRASIL, 2015, p. 3). 

 

 

Diariamente o militar realiza o TFM, o qual deve ter como objetivo maior prepará-lo 

fisicamente para qualquer tipo de operação que envolva o uso do corpo como meio para se 

alcançar o sucesso. 

De acordo com Brasil (2015) os treinamentos são divididos em três tipos: utilitário, 

neuromuscular e cardiopulmonar. O treinamento utilitário no primeiro ano de Academia é 

caracterizado por sessões de natação, onde os indivíduos que não sabem nadar procuram se 

aprimorar para chegar cada vez mais perto das habilidades dos demais. No segundo ano 

continua-se com a natação, porém em um estágio mais avançado de dificuldade, principalmente 

nas provas do TAF. Finalmente no terceiro ano o militar transpõe uma raia de 50 m com vários 

obstáculos, bem como faz treinamento de pentlato, o qual é feito em uma pista de 500 m com 

vários obstáculos, exigindo muito fisicamente. 

O treinamento neuromuscular no primeiro e terceiro ano dedica-se a flexões de braço e 

barra fixa e no segundo ano subida de corda em vertical. Há também ginástica básica e sessões 

na pista de treinamento em circuito, todos os exercícios são direcionados para a musculação. 

Segundo o American College of Sports Medicine (2010) o treinamento de força 

muscular é recomendado para pessoas que correm um risco de sofrerem quedas, utilizando 

exercícios que envolvem equilíbrio, agilidade e treinamento proprioceptivo como parte de um 

programa abrangente de aptidão física. 

Segundo Campos (2000) o uso do treino neuromuscular atua de forma a diminuir os 

declínios de força muscular, o que resulta em melhor condição e qualidade de vida. Existem 

centenas de pesquisas sobre os benefícios do treinamento neuromuscular, onde eles apresentam 

ganho de força muscular, melhorando assim a saúde e capacidade funcional. Santarém (2002) 

também ressalta os benefícios que o treino neuromuscular proporciona com relação a melhorias 

nas condições básicas do cotidiano. 

Para Cadore et al (2012) indivíduos submetidos ao treinamento neuromuscular 

apresentam um aumento significativo na força muscular, potência muscular, ativação muscular 

e massa muscular.  



 

Brasil (2015) define o treinamento cardiopulmonar como sendo corridas rústicas, onde 

no primeiro ano o percurso possui 3000 m, no segundo provas de 400 e 4000 m e no terceiro 

ano provas de 4000 e 5000 m. 

De acordo com Brasil (2015) o principal objetivo do TFM é que os militares devem 

estar preparados em caso de conflito bélico, principalmente no que diz respeito à parte física e 

mental. 

 

Um bom condicionamento físico é necessário para suportar grandes marchas; terrenos 

de difícil transposição, como charcos e montanhas; o pesado equipamento individual; 

o calor intenso e, até mesmo, para sobrepujar o inimigo com a força física, se assim 

for necessário. Atividades como assaltos fatigantes, corridas e rastejos demorados sob 

fogos inimigos, transposição de obstáculos variados, luta pela sobrevivência em casos 

de naufrágio, marchas intermináveis com cargas excessivas, esforços físicos para 

desatolar carros de combate em terrenos lamacentos e progressões exaustivas em 

terrenos difíceis para atingir as áreas de combate, são ações presentes no campo de 

batalha e que requerem um treinamento físico adequado (AMAN, 2002, p. 11). 

 

 

A saúde deve estar sempre bem cuidada, bem como o preparo mental e o equilíbrio 

emocional. É um conjunto que deverá ser observado para que se alcance o sucesso nas batalhas. 

 

3.1 A importância do treinamento físico no desenvolvimento dos atributos da liderança 

 

Segundo Brasil (2015), o líder militar deve possui competências, que de acordo com a 

definição do autor: 

 

 

A competência como capacidade e aptidão. Quem nunca fez e não sabe 

como fazer, dificilmente será capaz de expedir diretriz ou ordem coerente para que 

outros façam. Tratando-se da liderança militar, a competência não se resume 

meramente a determinados conhecimentos profissionais. É mais do que isto e envolve, 

também, aptidão física, comunicabilidade e o correto relacionamento com os 

subordinados (BRASIL, 2015, p. 31). 

 

 

Dentre as competências que um líder militar deve possuir Brasil (2015, p. 32) cita a 

aptidão física do líder militar, onde define aptidão física como “o somatório da boa saúde e de 

um preparo atlético”. 

Assim sendo, tem-se que o líder militar deverá gozar de boa saúde, bem como praticar 

atividade física que leve-o a um preparo físico satisfatório. Isso porque se o mesmo encontrar-

se rotineiramente adoentado fará com que seus subordinados percam a confiança no mesmo, 

uma vez que os mesmos precisam de um exemplo a seguir. Para tanto deverá abster-se de fumo, 

álcool e alimentação exagerada (BRASIL, 2002). 



 

Outro fator importante é não fazer uso de drogas ilícitas, como maconha, cocaína e 

outras, bem como medicamentos psicotrópicos, uma vez que os mesmos provocam falta de 

clareza e deterioram o corpo, debilitando a saúde. 

Igualmente importante e muito bem lembrado por Brasil (2015) é a forma como se dará 

os treinamentos, ou seja, sem exageros, pois se exigir muito do corpo o mesmo ficará fatigado. 

Deverá fazer treinamentos compatíveis com sua idade e com a função que exerce. 

 

Considere-se, ainda, que hoje em dia, já está amplamente reconhecido o valor do 

treinamento físico para a manutenção da boa forma do corpo e da mente. Todos os 

dias, o líder militar deverá exercitar o corpo, mantendo o adequado preparo, 

compatível com sua idade e com a função que exerce. É bom lembrar que os exageros 

e os treinamentos descontínuos não colaboram para que isto aconteça. Ao contrário, 

podem produzir danos irreparáveis e até a morte (BRASIL, 2002, p. 33). 

 

 

Não se lidera sem estar fisicamente bem e para tal deverá utilizar-se um método e 

hábitos saudáveis. 

De acordo com Silva (2009), o exercício físico melhora a qualidade de vida e faz com 

que as atividades diárias sejam desempenhadas com melhor eficiência. 

Para o autor, uma caminhada de 15 a 20 minutos diários já é suficiente para garantir 

efeitos positivos, porém a prática de exercícios físicos deve ser regular, disciplinada e 

estruturada em uma sequência lógica. 

Para Silva (2009) é de suma importância que o indivíduo passe por exames médicos e 

faça uma análise de suas condições de saúde, por exemplo, se é hipertenso, se possui algum 

tipo de doença crônica não transmissível, dentre outras. 

Importante se faz ainda, segundo o autor, que um profissional de Educação Física faça 

uma avaliação pré-atividade física, uma anamnese, com a finalidade de aplicar práticas 

adequadas a este indivíduo. 

Para Jacob (2008, p. 23): 

A atividade física realizada no decorrer da vida pode atenuar as perdas ósseas e 

musculares e reduzir o risco de fraturas em até 60%. Além disso, a atividade física 

aprimora a qualidade de vida, reduz o risco de quedas e promove o aumento da força 

muscular, do condicionamento aeróbico e da flexibilidade do equilíbrio. 

 

Observa-se que indivíduos que não praticam exercícios estão sujeitos a doenças como 

hipertensão, diabetes, dentre outras, o que para um oficial não é desejável. Para os indivíduos 

que já têm estes problemas a atividade física só vem ajudar. 

Os líderes que se encontram no comando devem estar com suas condições de saúde 

favoráveis, uma vez que é de extrema importância. Além da parte física e mental, a prática do 



 

TFM desenvolve também os atributos de liderança inerentes ao militar. Tais atributos, segundo 

Brasil (2013) são: empatia, paciência, sereno rigor, dentre outros. 

Empatia: capacidade de imaginar-se na situação vivida por outra pessoa para melhor 

compreender ideias, atitudes e comportamentos, considerando a idade, a experiência de vida e 

a origem social do outro, para melhor orientá-lo ou julgá-lo (BRASIL, 2013). 

Paciência: capacidade de perseverar na continuação de uma tarefa lenta e difícil, bem 

como a capacidade de retornar muitas vezes ao mesmo assunto, voltando a explicá-lo aos 

subordinados a fim de convencê-los. Tato: capacidade de lidar com as pessoas sem ferir 

suscetibilidades; capacidade de corrigir um indivíduo sem ofendê-lo (BRASIL, 2013). 

Sereno rigor: procedimento que se caracteriza pela capacidade de empregar 

simultaneamente os quatro atributos acima citados. 

Além destes atributos Brasil (2013) cita outros que favorecem o estabelecimento de 

laços de liderança com os subordinados, o que facilitará a forma de liderar. São eles:  

adaptabilidade: capacidade de se ajustar apropriadamente às mudanças de situação. 

Como ocorrem mudanças continuamente e de forma rápida, principalmente em situações de 

combate, necessário se faz que o militar possua a capacidade de reformular planejamentos e 

comportamentos de forma rápida, diante de novas exigências (BRASIL, 2013). 

Autoconfiança: capacidade de demonstrar segurança e convicção em suas atitudes, nas 

diferentes circunstâncias. Caso o líder haja de forma insegura ou com pouca convicção seus 

subordinados não lhe dariam credibilidade, o que poderia colocar a missão em risco, uma vez 

que a autoconfiança é o alicerce de todos os atributos (BRASIL, 2013). 

Coerência: capacidade de agir em conformidade com as ideias, valores e normas que se 

prega e se exige das demais pessoas. A partir do momento que se estabelecem princípios, os 

mesmos deverão ser seguidos, não obedecendo à conveniência propiciada pela situação. 

Através do exemplo o líder que age de acordo com seus princípios obterá confiança de seus 

subordinados (BRASIL, 2013). 

Cooperação: capacidade de contribuir, espontaneamente, para o trabalho de alguém ou 

do grupo. O grupo deverá ser coeso e todos deverão cooperar. O líder, na sua posição deve 

ajudar sempre nas horas difíceis, demonstrando espírito de corpo (BRASIL, 2013). 

Coragem: capacidade para agir de forma firme e destemida diante de situações difíceis 

e perigosas. Para desempenhar a função de militar, principalmente se em missão de combate, 

enfrentando situações de perigo, há necessidade de que se desenvolva a coragem, controlando 

o medo e agindo de forma conveniente durante a missão. Esse atributo da área afetiva é o mais 

visível e o que mais impressiona os subordinados. 



 

Criatividade: capacidade de produzir novos dados, ideias ou combinações, em busca de 

soluções eficientes e eficazes para os problemas e situações que se apresentam. É preciso que 

o indivíduo saiba produzir ideias novas, principalmente em situações onde os recursos são 

escassos, para que possa solucionar problemas ou situações complexas que possa surgir 

(BRASIL, 2013). 

Os subordinados estão sempre à espera de boas soluções, o que seria inadmissível a um 

líder permanecer imóvel, sem saber o que fazer diante de uma situação que exige a apresentação 

de uma solução (BRASIL, 2013). 

Decisão: capacidade de escolher, oportunamente, uma alternativa que resolva a questão 

que se apresenta. O líder deverá escolher dentre várias alternativas a que será melhor para todo 

o grupo, solucionando de forma rápida a questão que se apresenta (BRASIL, 2013). 

Dedicação: capacidade de cumprir, de modo espontâneo e com empenho, as tarefas 

normais do serviço e outras não previstas. É inerente ao líder que realiza suas tarefas com 

empenho, com o sentimento do dever e entusiasmo (BRASIL, 2013). 

Equilíbrio emocional: capacidade de controlar as próprias reações para continuar a agir 

de modo apropriado diante de situações de crise, de conflito e de perigo. É preciso que o líder 

saiba controlar seus impulsos, mesmo nas situações de grande pressão, não deixando que o 

nervosismo se instale, passando segurança para seus subordinados (BRASIL, 2013). 

Entusiasmo profissional: capacidade de manter-se sempre motivado para a realização 

dos trabalhos e projetos do grupo a que pertence. Se o comandante está motivado consegue 

motivar seus subordinados, contagiando assim toda a tropa. Principalmente nas adversidades o 

líder deve mostrar entusiasmo, impedindo que o desânimo e o medo tomem conta do grupo 

(BRASIL, 2013). 

Iniciativa: capacidade para agir de forma adequada e oportuna sem depender de ordens 

ou decisões superiores. É imperativo que o líder desenvolva a capacidade de tomar providências 

ou reagir em situações emergenciais, sem que para isso dependa de ordens superiores. No 

entanto, para ter iniciativa é preciso que o líder avalie bem a situação a fim de não sancionar 

iniciativas equivocadas (BRASIL, 2013). 

Persistência: capacidade de manter-se em ação continuadamente, a fim de executar uma 

tarefa difícil e mesmo penosa, até terminá-la. É preciso que mesmo nas situações difíceis o líder 

seja persistente, não compactuando com desistências, cumprindo suas missões a qualquer custo 

(BRASIL, 2013). 



 

Responsabilidade: capacidade de cumprir suas atribuições, assumindo e enfrentando as 

consequências de suas atitudes e decisões. Lembrar que é preciso assumir a responsabilidade 

por todo e qualquer ato pelo qual decidir (BRASIL, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ESTUDO DE CASO 

 

Foi realizado um estudo de caso com 10 cadetes do 4º ano da AMAN, onde os mesmos 

responderam, através de meio eletrônico, a uma entrevista contendo cinco perguntas a respeito 

do desenvolvimento da liderança através da prática do TFM. 



 

Ao questionar a respeito da importância da liderança para o oficial do Exército 

Brasileiro, 90% dos entrevistados responderam ser muito importante e 10% mais ou menos 

importante. Nenhum cadete respondeu que não tem importância, conforme se observa pelo 

gráfico abaixo: 

 

 

Gráfico 1: Importância da liderança para o oficial do EB 

Fonte: Do autor, 2018. 
 

 

 

Com relação ao fato do TFM desenvolver os atributos de liderança, 90% dos cadetes 

alegaram que desenvolve, enquanto 10% alegaram não desenvolver. 

 

 

Gráfico 2: TFM desenvolve os atributos de liderança 

Fonte: Do autor, 2018. 



 

 

 

Perguntado a respeito de quais os atributos de liderança devem ser evidenciados em um 

líder, 10% responderam paciência, empatia e coerência, 30% reponderam decisão e 40% 

responderam ser equilíbrio emocional. 

 

 

Gráfico 3: Atributos de liderança devem ser evidenciados no líder 

Fonte: Do autor, 2018. 
 

 

A quarta pergunta diz respeito a quais os atributos de liderança o TFM desenvolve, onde 

foram citados por 38% paciência, 12% decisão e 50% equilíbrio emocional, de acordo com o 

gráfico que se segue: 

 

 

Gráfico 4: Atributos de liderança que são desenvolvidos pelo TFM 



 

Fonte: Do autor, 2018. 
 

 

A quinta e última questão diz respeito ao TFM realizado na AMAN, se o mesmo é 

suficiente para alcançar o grau máximo de desenvolvimento dos atributos de liderança, o que 

foi respondido por 90% dos cadetes que não e apenas 10% disseram que sim. 

 

 

Gráfico 5: TFM realizado na AMAN é suficiente para desenvolver os atributos de liderança 

Fonte: Do autor, 2018. 
 

 

Com a análise dos dados coletados, verificou-se que a maioria dos cadetes acha 

importante a liderança militar para o oficial do Exército Brasileiro. Igualmente, a maioria 

concorda que o TFM desenvolve os atributos de liderança. 

Com relação aos atributos de liderança que devem ser evidenciados em um líder, foi 

citado pelos cadetes: paciência, empatia, coerência, decisão e equilíbrio emocional. 

Ao serem questionados a respeito de quais os atributos de liderança que o TFM 

desenvolve, os mesmos citaram: paciência, decisão e equilíbrio emocional. Com relação ao 

TFM praticado na AMAN ser suficiente para alcançar o grau máximo de desenvolvimento dos 

atributos de liderança, a grande maioria respondeu que não. 

Assim sendo, diante da conclusão do estudo de caso em questão, observa-se que a 

prática de TFM é de grande importância para que o cadete desenvolva os atributos de liderança, 

no entanto, oi constatado que a grande maioria considera que o TFM da AMAN não seja 

suficiente para o desenvolvimento destes atributos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Atualmente, o tema “TFM e o desenvolvimento dos atributos da liderança”, tem 

adquirido importância, pois, é perceptível que ambos estão amplamente relacionados nos 

corpos de tropa. A AMAN se preocupa cada vez mais com o seus cadetes e o desenvolvimento 

de seu preparo físico, pois serão estes os futuros oficiais do Brasil. O tenente formado na 

AMAN, nos corpos de tropa, vê sua liderança colocada à prova em cada atitude ao estar a frente 

de seu pelotão e nesse posto é observado constantemente. Para isso é importante o militar estar 

fisicamente bem preparado a fim de demonstrar que está apto para cumprir suas missões. 

Seu estudo é relevante para o meio militar, uma vez que as Forças Armadas (FFAA) 

atuam nos mais diversos campos e são vastamente aplicadas e empregadas na defesa e 

manutenção da soberania nacional. Dessa forma, torna-se fundamental que o comandante de 



 

pequenas frações aja como um líder, atuando com firmeza e decisão diante de sua fração, e que 

ele tenha todas as atitudes inerentes a um líder ao ser empregado em qualquer campo de atuação. 

Sendo assim, fica evidente a importância do desenvolvimento da liderança nos comandantes de 

fração. 

Após a realização da pesquisa bibliográfica em questão pôde-se observar o quanto é 

importante a liderança em um pelotão, e todas as exigências para que o líder realmente consiga 

executar seu papel de forma eficaz. 

Sabe-se que o líder é quem definirá o papel de seu comandado, sendo necessário que o 

líder seja capacitado e levado a agir em consonância com seu nível hierárquico e de acordo com 

suas competências. Se o líder desenvolver bem seu papel os comandados obterão sucesso em 

tudo aquilo que fazem.  

O bom líder deverá inspirar seus comandados, ter ética, capacidade de tomar decisões, 

capacidade de delegar e desenvolver talentos, bem como influenciar os outros. Também são 

exigidos do bom líder ter uma visão macro, capacidade de planejamento e antecipação, saber 

ouvir e ser dinâmico. 

Ao líder militar além de todas essas exigências ainda lhe é exigido que o mesmo tenha 

um bom preparo físico e saúde, pois a ele caberá conduzir suas tropas em tempos de guerra, por 

locais e situações inimagináveis, onde a saúde física e o preparo serão pontos fundamentais 

para o sucesso. 

Um líder doente ou que está sempre doente não inspira confiança e nem tem condições 

de liderar um grupo militar. Perderá totalmente a credibilidade e isso fará com que todo o grupo 

seja prejudicado, e principalmente, a pátria. 

Para manter-se sempre em forma com sua saúde e fisicamente, o mesmo deverá fazer o 

treinamento físico militar (TFM), o qual é de suma importância para o líder, uma vez que 

através do treinamento irá prevenir doenças e terá uma saúde mental positiva. 

É importante lembrar que os principais objetivos do TFM são: desenvolver, manter ou 

recuperar a aptidão física necessária para o desempenho de sua função; contribuir para a saúde 

do militar; assegurar o adequado condicionamento físico necessário ao cumprimento da missão; 

cooperar para os atributos da área afetiva, estimular a prática desportiva em geral. 

Estando ciente de todos esses benefícios das atividades físicas é fundamental que o 

líder militar faça o TFM diariamente, para que possa desenvolver seu papel como militar e 

como líder de forma satisfatória. 



 

Já no que diz respeito ao estudo de caso realizado com 10 cadetes do 4º ano da AMAN, 

observou-se que para a maioria a liderança militar é importante para o oficial do Exército 

Brasileiro e que o TFM desenvolve os atributos de liderança. 

Os atributos mais citados que são desenvolvidos pelo TFM foram a paciência, empatia, 

coerência, decisão e equilíbrio emocional. Os atributos que os cadetes consideram que devem 

ser evidenciados em um líder são: paciência, decisão e equilíbrio emocional. 

No que diz respeito ao TFM da AMAN, os cadetes em sua maioria alegaram que o 

mesmo não é suficiente para alcançar o grau máximo de desenvolvimento dos atributos de 

liderança. Assim sendo, sugere-se que haja um estudo mais aprofundado a respeito do tema, a 

fim de adequar o TFM às necessidades dos cadetes, no que diz respeito ao desenvolvimento 

dos atributos de liderança. 

Constatou-se que um bom líder precisa influenciar seus comandados de forma positiva, 

e para que isso ocorra o mesmo deve estar em boas condições físicas, uma vez que será o centro 

das atenções e servirá de exemplo para seus comandados. 

Dentro dessa perspectiva, podemos destacar que um líder bem fisicamente e com saúde 

proporciona aos seus comandados motivação, fazendo com que os mesmos queiram seguir seu 

exemplo e pratiquem exercícios, tendo assim maior disposição e preparo para desenvolver as 

tarefas. 

O TFM é a maneira pela qual o militar tem a sua disposição uma gama de atividades 

físicas voltadas para a manutenção de sua saúde. Os resultados alcançados nesta pesquisa 

identificam que os atributos que os cadetes da AMAN julgam necessários ao líder são os 

mesmos que são considerados desenvolvidos quando da prática do mesmo. 

Concluímos então que o TFM é fundamental para o líder militar, o qual terá o respeito 

de seus comandados, além de motivá-los e ter disposição e saúde para, em combate, poder 

realizar sua missão com sucesso e eficiência que a mesma exige. 
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