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RESUMO

Este estudo trata-se a respeito da motivação proporcionada pelo esporte na

formação do Cadete do Exército Brasileiro, uma vez que o diferencial do atleta fica

evidente  quando  lhe  é  exigido  determinação,  foco,  vontade  e  motivação

principalmente , os quais são atributos essenciais ao militar do Exército Brasileiro,

seja nas missões internas de sua OM ou nas operações diversas de sua carreira na

tropa,  abordará o histórico do esporte,  a forma e o porquê foi  inserido no EB e

principalmente a motivação que a prática do esporte proporciona ao então cadete e

futuro  oficial.   Na  atual  condição  em  que  as  tropas  do  Exército  estão  sendo

empregadas em operações de apoio a órgãos governamentais, o militar que não se

encontra motivado a cumprir seu dever pode encontrar sérias dificuldades , inclusive

pagando, em casos extremos, com sua própria vida. De acordo com o Tenente-

Coronel Túlio, adjunto do Diretor de Esportes da CDE, “a prática desportiva é uma

forma de preparação para o combate, já que o esporte é a forma mais econômica

para  treinar  o  combatente,  pois  desenvolve  capacidades  psicológicas  e  físicas.

Dessa forma, aspectos das áreas afetiva e motora são desenvolvidos nos Jogos

Desportivos do Exército”. Mostrando-se ,então, fundamental para a rotina do Cadete

de Caxias .  

Palavras-chave: Motivação. Esporte. Peparação. Formação. Cadete.
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ABSTRACT

This study deals with the motivation provided by the sport in the formation of the

Cadet of the Brazilian Army, since the differential of the athlete is evident when it is

demanded  to  him  determination,  focus,  will  and  motivation  mainly,  which  are

essential  attributes  to  the  military  of  the  Brazilian  Army,  whether  in  the  internal

missions of its OM or in the various operations of its career in the troop, will address

the history of the sport, the form and why it was inserted in the EB and mainly the

motivation that the practice of the sport provides to the then cadet and future official.

In the current condition that Army troops are being employed in operations to support

government  agencies,  a  military  man  who  is  not  motivated  to  do  his  duty  can

encounter  serious  difficulties,  including  paying  in  extreme cases for  his  own  life.

According to Lieutenant-Colonel Túlio, deputy director of Sports of the CDE, "sports

practice is a form of preparation for combat, since sport is the most economical way

to train the combatant because he develops psychological and physical abilities . In

this way, aspects of the affective and motor areas are developed in the Army Sports

Games ". This, then, is fundamental to the routine of the Cadet of Caxias.

Keywords: Judo. TFM. Leadership. Formation. Cadet.

1. INTRODUÇÃO

 O  esporte  vem  cada  vez  mais  se  tornando  popular  meio  a  sociedade  e

principalmente nas instituições militares , com uma gama de modalidade que atende

a todos os estilos pessoais de cada indivíduo .



4

Treinamento Físico Militar (TFM)  é regulado pelo manual de campanha EB

20-MC 10.350 – Treinamento Físico Militar, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa

e Capacitação Física do Exército (IPCFEx) que define as capacidades e necessida-

des físicas inerentes ao bom condicionamento físico do militar e todo militar que in-

gressa no serviço ativo está obrigado a realizá-lo (BRASIL, 2015).

Entretanto,  não está apenas relacionado a capacitação física,  mas mental

também, afirmam pesquisas na área da psicologia, da pedagogia e da aprendiza-

gem motora demonstram a importância do reforço positivo e do sucesso da motiva-

ção da prática e da aprendizagem de habilidades motoras e esse ganho é ainda

mais evidente nos esportes.

Diante desse conhecimento, será abordado inicialmente o histórico do espor-

te, demonstrando seu desenvolvimento ao passar dos séculos até os dias atuais.

Além disso, a forma e o porquê da inclusão do esporte no Exército Brasileiro . 

Em seguida serão tratados os benefícios trazidos pelo esporte no aspecto psi-

cologico do atleta moderno

2. MOTIVAÇÃO E O ESPORTE

Tanto para as atividades diárias do militar quanto para o combate é imperativo

uma boa saúde e  condição física,  uma vez  que o  militar  passará  por  situações

extremas,  onde necessitará de um equilíbrio muito grande para poder vencer as

adversidades.

Desta  forma o  TFM colabora  para  que  o  militar  desenvolva  determinadas

habilidades e competências que irão corroborar para que o mesmo, em qualquer

missão, seja capaz de cumpri-la com êxito.

De acordo com Brasil (2015, p. 1-1):

A preparação física de um militar deve ser orientada para os
objetivos e atividades próprias de sua função, especialidade,
unidade  e  posto.  Tal  preparação  é  adquirida  mediante  o
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emprego dos meios de educação física durante as sessões de
treinamento, prática de esportes, instrução físico militar ou, de
forma  natural,  durante  as  atividades  de  instrução  e
adestramento. Além disso, a preparação física organiza-se por
meio de programas de condicionamento e treinamento físico
inseridos em outros planos de instrução e adestramento. Os
especialistas  em  educação  física  devem  orientar  seus
conhecimentos,  em  primeiro  lugar,  para  a  determinação
qualitativa  e  quantitativa  dos  requisitos  (qualidades  e
capacidades  físicas)  necessários  para  cada  objetivo,  quer
dizer, o nível de aptidão física requerido pelas tarefas que são
realizadas, e a continuação, a fim de propor as provas e os
perfis adequados para avaliação, como principais assessores
do  comando  nessa  matéria.  Ademais,  cabe  ressaltar  que  a
preparação  física,  em  particular  o  TFM,  aplica-se  e  é
obrigatório a todo militar considerado apto para o serviço ativo.

Os  principais  objetivos  do  TFM  são:  desenvolver,  manter  ou  recuperar  a

aptidão física necessária para o desempenho das funções militares; contribuir para a

manutenção da saúde do militar; cooperar para o desenvolvimento de atributos da

área afetiva; contribuir para o desenvolvimento do desporto no Exército Brasileiro

(BRASIL, 2015).

Incorporado ao currículo do TFM encontra-se o judô, como técnica de defesa

pessoal.

De acordo com Tegner (2000), em meados da década de 1960, o Dr. Jogoro

Kano, professor universitário japonês, começou um estudo sistemático das muitas

formas de jitsu então praticadas no Japão. Embora tais práticas não mais fossem

ilegais,  permaneceu  entre  os  estudantes  da  arte  certo  culto  e  atitude  fanática

remanescentes dos hábitos feudais.

O  Dr.  Kano  levou  muitos  anos  estudando,  avaliando,  comparando  e

praticando as antigas artes de luta. Até que, em 1882, sintetizou tudo que havia

aprendido, criando uma nova arte, conhecida como judô. Literalmente, judô significa

“o modo suave”. Talvez se tornasse de mais fácil compreensão interpretá-lo como “o

meio mais fácil”,  baseado na definição do próprio Dr. Kano, de que o meio mais

eficiente de se fazer qualquer coisa é o “modo suave” (TEGNER, 2000).
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Para  ser  um  bom  líder  em  combate  o  oficial  deve  desenvolver  algumas

habilidades e competências, as quais através do TFM são trabalhadas, levando-se

em conta que a liderança é um processo contínuo de aperfeiçoamento, de acordo

com Brasil (2015).

Brasil (2013, p. 11) conceitua liderança militar como:

Liderança militar é a capacidade evidenciada por um indivíduo
para influenciar outros militares, subordinados ou não, seja em
tempo  de  paz,  seja  em  situações  de  crise  ou  Darido,
motivando-os  a  cumprir  de  forma  adequada  suas  missões
específicas  e  a  participar  de  forma  pró-ativa  das  atividades
desenvolvidas pelo grupo a que pertencem.

Para  exercer  a  influência  necessária  sobre  os  liderados  o  oficial  precisa

motivá-los e para tal precisa estar em um bom condicionamento físico e com boa

saúde, para que seus liderados sintam confiança e desejo de cumprir a missão junto

a seu líder.

Diante disso, a execução do TFM é de suma importância para a conquista

dessa motivação, como dito por Brasil (2015, p. 2-6) onde relaciona a importância do

TFM para as áreas afetiva e cognitiva, expondo o seguinte:

O conhecimento dos benefícios que o TFM traz para a saúde
do militar e para a eficiência operacional da F Ter é de grande
importância. Assim, cada comandante deve manter sua tropa
instruída a esse respeito. A forma como o TFM é executado e
avaliado  influencia  sobremaneira  na  motivação  do  militar.
Sessões  atrativas,  instrutores  e  guias  bem  preparados  e
avaliações  bem feitas  são  recursos  e  providências  que  irão
motivar o executante do TFM.

Desta forma tem-se que,  se o TFM desenvolve  todas estas habilidades e

competências,  trazendo  grandes  benefícios  aos  cadetes  do  Exército  Brasileiro,

então  o  judô,  como  parte  do  currículo  do  TFM  também  é  relevante  para  o

desenvolvimento de todas as habilidades e competências de que o militar necessita

para exercer uma boa liderança e executar sua missão com sucesso.
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CONCLUSÃO

Após a realização deste estudo pode-se concluir  que a prática desportiva,

principalmente as relacionadas a luta, como o judô, colabora para que os atributos

de liderança sejam desenvolvidos nos futuros oficiais do Exército Brasileiro e nota-se

a  importância  que  a  instrução  desta  arte  marcial  tem  na  formação  do  militar  ,

devendo ser implementada na grade curricular do cadete da AMAN, em todos os

anos.

Sabe-se que desde os tempos mais antigos a prática de esportes e jogos,

principalmente em exércitos é diária. Isso porque além de ajudar na saúde do corpo,

também ajuda na saúde da mente e faz com que o indivíduo tenha disciplina, uma

vez que deverá seguir regras pré-estabelecidas.

Um bom líder deve motivar seus liderados e para tanto precisa dar exemplo.

Um líder  com um corpo atlético,  bem disposto,  saudável  transmitirá  confiança e

segurança a seus liderados, além de estimular nos mesmos a vontade de praticar

esportes e ter um corpo e uma mente saudáveis.

Os militares em combate precisam que o corpo dê uma resposta imediata na

realização de suas missões e a prática desportiva colabora para que isso ocorra.

Com a prática de judô observa-se que há um aumento significativo na prontidão em

militares, além disso ajuda a combater doenças e melhorar as já existentes, como

pressão alta, diabetes, cansaço físico, dentre outras.

Os  militares  mais  bem  preparados  fisicamente  encontram-se  aptos  a

combater o estresse durante os combates. Um corpo são proporciona uma mente

sã. O judô, enquanto atividade física, melhora a capacidade intelectual do indivíduo

e faz com que o mesmo se sinta bem disposto e tranquilo.
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