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RESUMO 

 

A IMPORTÂNCIA DO PREPARO FÍSICO PARA LIDERAR PEQUENAS FRAÇÕES 

 

AUTOR: Braian Willians Costa de Oliveira 

ORIENTADOR: 1º Ten Luiz Fernando Vieira Moutinho 

  

Este estudo tem por objetivo analisar a importância do preparo físico para liderar pequenas 

frações. Inicialmente foi realizado um estudo bibliográfico, seguido por um estudo de campo 

com 50 cadetes da AMAN, a fim de verificar a hipótese aventada. Sabe-se que a liderança é 

de grande importância para o meio militar, no entanto, para desenvolver os atributos a ela 

inerentes é de grande valia a prática do TFM, o qual desenvolve atributos como: preparo 

físico, autoconfiança, espírito de corpo, dentre outros. Ao final, tanto a parte teórica quanto o 

estudo de caso concluíram que há uma relação entre a prática do TFM e o desenvolvimento 

dos atributos de liderança, bem como o preparo físico possui uma importância relevante para 

o líder de pequenas frações. 

 

Palavras-chave: Liderança. TFM. Preparo físico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

THE IMPORTANCE OF PHYSICAL PREPARATION TO LEAD SMALL 

FRACTIONS 

 

AUTHOR: Braian Willians Costa de Oliveira 

SUPERVISOR: 1º Ten Luiz Fernando Vieira Moutinho 

  

This study aims to analyze the importance of physical preparation to lead small fractions. 

Initially, a bibliographic study was carried out, followed by a field study with 50 AMAN 

cadets, in order to verify the hypothesis suggested. It is known that leadership is of great 

importance for the military, however, to develop the inherent attributes it is of great value the 

practice of TFM, which develops attributes such as: physical fitness, self-confidence, body 

spirit, among others. In the end, both the theoretical part and the case study concluded that 

there is a relationship between the practice of TFM and the development of leadership 

attributes, as well as physical preparation has a relevant importance for the leader of small 

fractions. 

 

Keywords: Leadership. TFM. Physical preparation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No contexto atual, nota-se cada vez mais a importância do preparo físico para o 

exercício da liderança dos subordinados no combate, visto que o mesmo não exige apenas 

atribuições técnicas, mas sim também o exercício da liderança por parte do comandante, para 

que seus subordinados confiem em suas decisões e ao mesmo tempo possam estar motivados 

a cumprir as missões impostas. Para isso, o comandante deve ser provido de exemplares 

condutas e atributos, para que assim consiga o respeito da sua tropa, confiança, e por último, a 

credibilidade, chave da liderança. 

Na Academia Militar Das Agulhas Negras - AMAN, onde se formam os oficiais 

combatentes da linha de ensino militar bélico do Exército Brasileiro, há todo um processo 

pelo qual os cadetes passam, que desenvolve conhecimentos e atributos necessários para que, 

ao se formar, o aspirante a oficial esteja em plenas condições de exercer a liderança e 

comandar sua fração na tropa. 

Além dos benefícios para a saúde, atividades físicas têm se mostrado muito 

importantes para o exercício da liderança, pois no combate moderno, necessita-se cada vez 

mais de um alto nível de preparo físico para que as missões sejam cumpridas sempre da 

melhor maneira possível, influenciadas pela moral da tropa, que muitas das vezes é 

diretamente proporcional ao seu preparo físico. 

 

 

Hoje, mais do que nunca, o Exército precisa de chefes da mais alta têmpera, porque 

a arte militar é essencialmente dependente de valores humanos [...] O homem, com 

suas virtudes e fraquezas, emoções, anseios e frustrações, constitui o elemento 

propulsor da engrenagem que conduz o Exército à realizações de seus objetivos. 

Conhecer os valores humanos, a partir da busca do auto aperfeiçoamento é, antes de 

tudo, uma missão a que o militar deve se entregar ao pretender realmente ser um 

profissional competente e um líder capaz de influenciar e ser respeitado por seus 

superiores, pares e subordinados (BRASIL, 1991, p.2). 

 

 

O Exército Brasileiro valoriza muito a liderança, tanto é que na ACADEMIA 

MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS, os cadetes que cursam o terceiro ano, estudam a 

disciplina liderança. Segundo Brasil (2002), ela pode ser alcançada pelo exercício de atividade física, 

já que o Treinamento Físico Militar - TFM tem por objetivo cooperar com o desenvolvimento 

de conteúdos atitudinais necessários à liderança. 

Assim sendo, cabe problematizar a questão: qual a importância do preparo físico para 

os líderes de pequenas frações? 



12 

 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar a importância do preparo físico para os líderes de pequenas frações. 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Conceituar liderança militar; 

Conceituar TFM; 

Relacionar o preparo físico com a liderança. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 LIDERANÇA MILITAR 

 

Segundo Brasil (2015, p.10), 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 guerra, 

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. 

 

 

De acordo com Brasil (2013, p. 3) líder é “o militar habilitado a conduzir subordinados 

ao cumprimento do dever, em razão do cargo de chefia que exerce”. No entanto, há 

determinados atributos que se devem relacionar à liderança, a saber: área afetiva, atitudes, 

caráter, crenças, ética militar, interesses, motivação, normas e valores. 

De acordo com Brasil (2015) a credibilidade é a principal característica que um líder 

deve possuir, onde a partir daí desenvolve-se a confiança e o respeito. Para isso é preciso que 

se desenvolvam três pilares: competência profissional, senso moral e outros atributos. 

 

 
A competência indica capacidade e abrange, além dos conhecimentos peculiares a 

cada profissão ou cargo, a capacidade física para estar à frente dos trabalhos que 

estão sendo realizados, a capacidade para se comunicar de modo eficaz com o grupo 

e, sobretudo, a capacidade para interagir com pessoas, respeitando-as e orientando-

as em suas deficiências e dificuldades. O senso moral diferencia os que usam o 

poder que o cargo lhes confere para fazer o bem, dos que usam este poder para o 

mal. Implica na incorporação à personalidade de características como o respeito, a 

honestidade, a honra, o senso de justiça, a lealdade e a disciplina. Por último, o 

indivíduo deve possuir uma personalidade integrada por determinados atributos que 

favorecem o exercício da liderança, como: a autoconfiança, a coragem (física e 

moral), a criatividade, a decisão, a dedicação, o entusiasmo, o equilíbrio emocional, 

a iniciativa, a persistência, e a responsabilidade (BRASIL, 2015, p. 16). 

 

 

Brasil (2013) fala a respeito da importância da doutrina de liderança, uma vez que 

dentro do contexto da Doutrina Militar Terrestre encontra-se inserida a doutrina de liderança, 

a qual abrange os aspectos abaixo: 

 

 
(1) A hierarquia militar proporciona a estrutura para a liderança e estabelece os 

diversos escalões da organização, dentro dos quais os elementos atuam e exercem 

diferentes graus de liderança; (2) As doutrinas de liderança e de combate formam 

um todo integrado, cuja essência é o poder de combate, onde a liderança está 

implícita em todos os elementos: valor do comandante, capacidade e eficiência 
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operacionais e moral da tropa; (3)A doutrina de liderança é um aspecto primordial 

da instituição militar, tendo por objetivo assegurar aos chefes militares a aquisição 

de habilidades, conhecimentos, atribuições e comportamentos que os capacitem a 

tomar decisões rápidas, acertadas e coerentes com os objetivos da instituição 

(BRASIL, 2013, p. 5). 

 

 

E ainda afirma que o Exército Brasileiro (EB), através das Escolas de Formação, ajuda 

no desenvolvimento dos cadetes os atributos devidos a um líder militar. O que futuramente 

será de extrema valia para o mesmo, uma vez que irá liderar pelotões, passando por situações 

difíceis, nas quais irá precisar de alguns destes atributos para que possa cumprir bem a missão 

(BRASIL, 2013). 

Segundo Brasil (2013) é preciso que o líder desenvolva alguns princípios de liderança 

militar e cita: conhecer sua profissão, conhecer-se, assumir a responsabilidade por seus atos, 

decidir com acerto e oportunidade, desenvolver o senso de responsabilidade em seus 

subordinados, servir de exemplo a seus homens, conhecer e cuidar do bem estar de seus 

subordinados, manter seus homens bem informados, assegurar-se de que as ordens são 

compreendidas, finalizadas e executadas, treinar seus subordinados como uma equipe, atribuir 

missões a seus homens de acordo com as possibilidades destes. 

Brasil (2013) cita alguns tipos de liderança: autoritária e autocrática, participativa ou 

democrática, delegativa.  

Na liderança autoritária o líder define as regras e normas a serem seguidas e inspeciona 

regularmente os subordinados, utilizando o sistema de recompensa ou punições. Já a liderança 

participativa o líder ouve as ideias do grupo e procura aproveitar suas ideias para somente 

depois tomar suas decisões. Agindo assim o líder consegue construir vínculos com seus 

subordinados, fazendo com que os mesmos colaborem espontaneamente com o grupo e 

desenvolvam seu senso de criatividade. A liderança delegativa deverá ser exercida em equipes 

de alto nível, onde o nível de conhecimento dos subordinados é igual ou chega perto do nível 

do líder, assim o líder deverá delegar atribuições sem no entanto perder o controle sobre o 

grupo (BRASIL, 2013). 

Segundo Brasil (2013), o líder deve ter alguns atributos que são: competência, 

responsabilidade, decisão, iniciativa, equilíbrio emocional, autoconfiança, direção, disciplina, 

coragem, objetividade, dedicação, coerência, camaradagem, organização, imparcialidade, 

persuasão. 

O bom líder deve possuir outras qualidades, que Brasil (2013) cita como: 

conhecimento dos subordinados, compreensão da natureza humana, competência profissional, 

técnica e tática. 
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De acordo com Brasil (2015), é preciso que o líder possua alguns valores, como 

integridade de caráter ou probidade, honra, honestidade, lealdade, senso de justiça, respeito, 

disciplina. Igualmente importante que o líder possua valores cívico-profissionais, tais como: 

patriotismo, espírito de corpo, camaradagem. 

Além disso, o líder deve praticar algumas ações, as quais de acordo com Brasil (2013) 

são: comunicação, motivação, disciplina e coesão. 

 

2.2 TREINAMENTO FÍSICO MILITAR – TFM 

 

Segundo 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 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. 

 

 

Para que o militar desenvolva bem suas tarefas, principalmente as que dizem respeito a 

liderança, o mesmo deverá estar em plena forma física, a qual será alcançada por meio do 

TFM. 

De acordo com Brasil (2015, p. 1-2) 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. 

 

 

Já foi constatado através de estudos científicos a observância dos seguintes efeitos na 

composição corporal com a prática de atividade física: 
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a) redução da gordura corporal quando associada a uma dieta adequada; 

b) aumento da massa corporal magra; e c) melhoria na prevenção e reabilitação de 

doenças crônicas, tais como: a hipertensão arterial e doenças pulmonares 

obstrutivas, com a normalização do metabolismo da gordura e o sucesso de 

programas de controle de peso (BRASIL, 2015, p. 2-2). 

 

 

Isso corrobora para que se veja a real importância do TFM no EB, que segundo Brasil 

(2015, p. 2-2): 

 

 
a) existem evidências em relatos de diversos exércitos em campanha de que os 

militares bem preparados fisicamente estão mais aptos para suportarem o estresse 

debilitante do combate. A atitude tomada diante dos imprevistos e a segurança da 

própria vida dependem, muitas vezes, das qualidades físicas e morais adquiridas por 

meio do treinamento físico regular, convenientemente orientado; b) a melhora da 

aptidão física contribui para o aumento significativo da prontidão dos militares para 

o combate, influenciando na tomada de decisão. Os indivíduos bem condicionados 

fisicamente são mais resistentes às doenças e se recuperam mais rapidamente de 

lesões. Além disso, os mais bem condicionados fisicamente têm maiores níveis de 

autoconfiança e motivação; e c) estudos comprovam que o treinamento físico pode 

melhorar o rendimento intelectual e a concentração nas atividades rotineiras, 

levando a um maior rendimento no desempenho profissional, mesmo em atividades 

burocráticas. 

 

 

No texto acima é nítida a importância do preparo físico, por exemplo: Se o combatente 

não estiver bem condicionado, ele terá mais dificuldades para suportar o estresse, pois cansará 

mais rapidamente e não estará em condições de realizar uma tarefa que por ventura tenha que 

fazer, como carregar um companheiro ferido, por exemplo. Além disso, o militar mais 

preparado, terá uma saúde mental melhor, estando em condições de tomar boas decisões no 

campo de batalha. 

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”. 

Para alcançar uma boa aptidão física o militar deve agregar o TFM a sua rotina diária, 

não como uma obrigação, mas sim como uma ferramenta que irá lhe proporcionar a aptidão 

física ideal para as exigências de uma boa liderança. 

O TFM militar, de acordo com Silva (2015) é composto por: alongamento, 

aquecimento, corrida, ginástica básica, PPM e PTC. 

Com relação ao alongamento Silva (2015) fala: 
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Os exercícios de alongamento se destinam a trabalhar a musculatura em toda sua 

amplitude, usando todo o arco articular e permitindo, assim, alongar as fibras 

musculares que se encontrem enrijecidas pela inatividade, pelo frio, ou ambos, e 

também para, após o exercício, auxiliar na remoção de catabólitos provenientes da 

atividade muscular. A pouca flexibilidade tem sido apontada como um dos fatores 

que contribuem para a perda da capacidade de pessoas idosas para realizar 

atividades cotidianas, sendo os exercícios diários de alongamento considerados 

como de fundamental importância para manutenção da amplitude articular e da 

independência funcional de pessoas em idades mais avançadas. Esta fase terá uma 

duração de aproximadamente 3 (três) minutos, os 

exercícios serão executados por imitação ao guia e deverão ser observados os 

seguintes itens: 

 alongar a musculatura de uma forma lenta e gradual; 

 respirar naturalmente; 

 permanecer aproximadamente 20 segundos em cada posição; 

 não fazer balanceios, pois sempre que se estirar em excesso, haverá uma ação 

contrária, um reflexo de contração, fazendo com que o músculo se mantenha 

encurtado; 

 manter a posição ao sentir a musculatura tensionada até a sensação de tensão 

passar, retrocedendo caso não passe; e 

 permanecer em uma posição confortável. 

 

 

Silva (2015) conceitua a fase de aquecimento como sendo: 

 

 
É o conjunto de atividades físicas que visa preparar o militar, orgânica e 

psicologicamente, para  a execução do trabalho principal, por intermédio do 

aumento da temperatura corporal, da extensibilidade muscular e da frequência 

cardíaca. É importante que haja uma transição gradual do repouso para o esforço, já 

que uma atividade física intensa e repentina não provoca um fluxo suficiente de 

sangue para os músculos, além de aumentar a possibilidade de lesões músculo-

articulares. Sendo assim, deve ser respeitada a individualidade biológica, mesmo que 

em detrimento da padronização dos movimentos, em todas as fases do aquecimento, 

particularmente no tocante à limitações da amplitude articular e às 

dificuldades particulares na execução dos exercícios. 

 

 

No que diz respeito à corrida afirma Silva (2015): 

 

 
O único método cardiopulmonar previsto nos programas anuais de TFM é a corrida 

contínua, tendo em vista que os demais, ou são específicos para determinados 

grupos, como os mais idosos, ou não são tão simples, tornando necessária a presença 

de um oficial especializado, com curso da EsEFEx ou formação superior em 

Educação Física. Porém, os outros métodos são alternativas bastante válidas para 

desenvolvimento do sistema cardiopulmonar, podendo ser empregados em 

substituição à corrida contínua. 

 

 

Segundo Brasil (2015, 7-2) a ginástica básica “é uma atividade física calistênica que 

trabalha a resistência muscular do militar por meio de exercícios localizados e de efeito 

geral”. Os principais objetivos são: desenvolver a coordenação e a resistência muscular 

localizada. 
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De acordo com Silva (2015), a Pista de Pentatlo Militar ou PPM é o local onde realiza-

se uma prova em uma pista de 500 metros. Ao longo do percurso terão que ser transpostos 20 

obstáculos padronizados em menor tempo possível. 

Silva (2015) define PTC como: 

 

 
É uma atividade física com implementos, que permite desenvolver o sistema 

neuromuscular por meio da execução de exercícios intercalados com períodos de 

repouso. 

APLICAÇÃO DA CARGA 

1. Carga de trabalho 

A carga de trabalho na pista de treinamento em circuito (PTC) é determinada pelo: 

(a) tempo de cada exercício; 

(b) número de voltas; e 

(c) peso do halter. 

2. A carga para início do treinamento deve ser a seguinte: 
(a) 1 (uma) volta; 

(b) 30 segundos por exercício / 30 segundos de intervalo; e 

(c) peso do halter é calculado, individualmente, a partir do teste de repetições 

máximas. 

3.Seleção do halter: 
(a) As estações com halteres existentes na PTC possuem três diferentes pesos, 

pintados do mais leve para o mais pesado, respectivamente, nas cores amarelo, 

vermelho e preto, a fim de facilitar a identificação. 

(b) Na primeira sessão da semana zero deve ser feito um teste onde se deve buscar o 

número máximo de repetições nos aparelhos com halter, visando verificar se o halter 

utilizado por cada militar está realmente adequado. Deve-se observar se o mesmo 

consegue fazer entre oito e doze repetições nesses exercícios. Caso o número de 

repetições esteja aquém ou além desse valor, o militar deverá selecionar, se possível, 

um halter mais leve ou mais pesado, respectivamente. Posteriormente, ao início de 

cada período de treinamento (13 semanas), este teste deverá ser repetido. 

4. Aplicação de sobrecarga 

(a) A sobrecarga deve ser aplicada à medida que os militares se adaptem ao 

treinamento. Ela pode ocorrer pelo aumento do peso do halter, do número de voltas 

e do tempo de cada exercício/repouso. 

(b) Nos exercícios com halteres é necessária a avaliação, no início da fase de 

treinamento, para determinar o peso adequado a cada indivíduo. 

(c) Quando a tropa atingir padrões elevados de força que exijam a construção de 

halteres mais pesados, os mesmos podem ser feitos, desde que os aspectos físicos 

sejam orientados por um oficial com curso da EsEFEx ou com formação superior em 

Educação Física.          

 

 

De acordo com Brasil (2015) o TFM para as Forças Armadas é de fundamental 

importância, uma vez que o indivíduo é o elemento principal da ação, assim sendo é 

imprescindível uma atenção especial à saúde do mesmo. 

O próprio ambiente de trabalho do militar muitas vezes é um ambiente hostil, em 

condições extremas, exigindo do mesmo grande versatilidade e aptidão física, para que o 

mesmo possa se adaptar tanto física quanto psicologicamente (BRASIL, 2015). 
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Sendo assim, torna-se necessário buscar métodos de preparação, estímulos e 

sistemas de avaliação para que militares cuidem bem de sua condição física, visando 

a duas finalidades: a melhoria da saúde e a aptidão para o desempenho de suas 

funções. Para isso, recorrer-se-á ao Treinamento Físico Militar. 

 

 

O TFM não é apenas um método utilizado pelas Forças Armadas, mas uma prática 

diária, onde tem-se como objetivo atingir um condicionamento físico adequado (BRASIL, 

2015). 

 

2.3 TFM E LIDERANÇA 

 

            Pode-se observar que há uma relação entre os dois temas, e os atributos da área afetiva 

desenvolvidos por cada um deles, como por exemplo a responsabilidade, respeito, lealdade, 

camaradagem, iniciativa e autoconfiança. Atributos desenvolvidos tanto na prática do TFM 

quanto na formação acadêmica dos líderes militares. 

Segundo Afonso (2009), com as mudanças ocorridas na sociedade também 

observaram-se mudanças no âmbito organizacional militar, onde novos desafios foram 

impostos aos líderes, principalmente no que diz respeito ao TFM. 

De acordo com Brasil (2015, p. 40), “qualquer pessoa, que detenha o privilégio de 

ocupar cargo ou função com autoridade sobre outros indivíduos, tem a obrigação moral de 

dedicar-se à proteção e orientação daqueles a quem comanda”. 

Desta forma, tem-se que a responsabilidade moral pelos subordinados é um atributo 

importante no que diz respeito à liderança no TFM, principalmente por estarem os mesmos 

dependentes das decisões e competência do líder. 

É preciso que o respeito, firmeza e paciência sejam atributos importantes para o líder, 

onde o mesmo possa desenvolver juntamente com seus subordinados um trabalho de TFM 

bem definido, uma vez que para atuar no combate os militares necessitam estar em boa forma 

física. 

No TFM, através dos jogos e esportes, desenvolve-se a camaradagem, o qual é um 

valor de suma importância no meio militar, uma vez que preza-se pelo relacionamento 

amistoso e cooperativo, onde há um respeito mútuo, além de todos se ajudarem mutuamente, 

principalmente em situações difíceis (BRASIL, 2015). 

A camaradagem forma sólida argamassa com a lealdade e a disciplina, gerando o 

espírito de corpo. Sozinha, a camaradagem não pode existir. Se, por exemplo, uma companhia 

de fuzileiros não for disciplinada, nela não haverá camaradagem, mas sim promiscuidade 
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entre oficiais e praças. Num grupo de militares onde não se pratique a lealdade com os 

companheiros, igualmente não existirá a camaradagem, mas se instalará um clima de 

discórdia e ressentimentos (BRASIL, 2015, p. 30). 

Assim, observa-se que camaradagem não é conivência com atos ilícitos praticados 

pelos subordinados e sim lealdade e disciplina, os quais devem ser passados aos comandados 

pelos seus líderes. 

Alguns atributos devem estar presentes tanto no exercício da liderança quanto no 

TFM, sendo os principais: autodisciplina, respeito, paciência, tato, autoconfiança, cooperação, 

coragem, decisão, equilíbrio emocional, iniciativa e persistência. Atributos estes muito bem 

trabalhados em escolas de formação como a ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS 

NEGRAS. 

De acordo com Brasil (2015), a autodisciplina permite ao indivíduo agir 

voluntariamente, porém de acordo com as normas, obedecendo as ordens superiores mesmo 

quando não concorda com as mesmas. 

O respeito faz com que o indivíduo considere a pátria, seus símbolos, os 

companheiros, os superiores, família e o povo sem levar em conta origem, raça, credo ou cor 

(BRASIL, 2015). 

A paciência permite ao comandante convencer seus subordinados a partir do momento 

em que lentamente retoma aos mesmos assuntos, explicando-o reiteradas vezes para que haja 

uma compreensão do mesmo e também uma mudança de opinião, se necessário (BRASIL, 

2015). 

O tato dá ao comandante a capacidade de lidar com o indivíduo, sem contudo ofendê-

lo, mesmo que este esteja sendo repreendido. A autoconfiança faz com que o líder desperte a 

credibilidade sobre os comandados, sendo a mesma demonstrada através da capacidade de 

decisão, coragem e iniciativa (BRASIL, 2015). 

A cooperação é fator indispensável ao dia a dia do militar, uma vez que o indivíduo 

isolado é vulnerável, mas em equipe desenvolve um trabalho eficiente, assim o líder deve 

ajudar os liderados nas dificuldades, para que os mesmos adquiram confiança (BRASIL, 

2015). 

A cooperação é fundamental para a realização de uma atividade bem feita, não só por 

parte do comandante, mas também dos subordinados. O comandante, em uma atividade de 

TFM, precisa da cooperação e empenho dos subordinados para que a fração tenha um bom 

rendimento e com isso aumente a sua operacionalidade. 
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A coragem deve ser o alicerce de todo o processo, uma vez que o militar muitas vezes 

irá enfrentar situações de perigo para que possa ser bem sucedido em suas tarefas. Assim é 

importante que o líder desenvolva tarefas com risco calculado, permitindo assim que 

desenvolva o senso de coragem. Aquele que não conseguir superar o medo e não desenvolver 

a coragem física e a coragem moral, dificilmente obterá a confiança dos subordinados e 

poderá liderá-los (BRASIL, 2015). 

A coragem é desenvolvida de forma excepcional na AMAN, em atividades diversas 

como o salto da plataforma de 10 metros por parte de todos os cadetes, e sessões de equitação 

praticadas no primeiro ano da academia.  

Outro atributo importante ao líder, principalmente no TFM, é a decisão, onde deverá 

escolher a melhor alternativa para resolver uma questão que lhe é apresentada (BRASIL, 

2015). 

O equilíbrio emocional deve ser trabalhado dia após dia, quando então o líder estará 

preparado para controlar suas próprias reações, agindo de modo apropriado nas situações de 

crise, perigo ou conflito (BRASIL, 2015). 

O equilíbrio emocional é um dos atributos mais importantes para um líder militar, que 

passará por problemas militares difíceis, mas não poderá perder a sua capacidade de pensar e 

decidir. Durante a formação na AMAN, são colocados vários problemas militares simulados 

nos diferentes exercícios no terreno. Aliados a estes problemas, é acrescentado estímulos 

estressores para que o cadete, em frente a uma situação que estimula um difícil estado 

emocional, tenha a capacidade de tomar a decisão mais cabível na resolução de determinado 

problema. 

A iniciativa é o momento em que o líder assume o controle da situação, estando o 

mesmo disposto a assumir responsabilidades, devendo o mesmo conhecer os seus limites 

(BRASIL, 2015). 

A persistência permite ao líder manter-se em ação continuamente, até que a missão, 

por mais árdua que seja, esteja executada (BRASIL, 2015). 

O atributo persistência é observado e desenvolvido, na maioria das vezes, em 

atividades com uma duração mais longa, como por exemplo uma corrida de 10 quilômetros ou 

um exercício de campo com dias de duração, onde o militar é conduzido a uma situação de 

estresse, porém persiste na atividade a fim de cumpri-la com um bom aproveitamento. 

           A prática de atividades físicas tornam o militar uma pessoas mais saudável 

mentalmente também, cooperando para que tenha uma melhor perspectiva, se sinta inspirado 
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e motivado, além de externar isso para sua tropa, já que a tropa é comumente chamada de 

“espelho do guia”. 

Segundo Kaplan (2015), a prática de atividades físicas colabora para o 

desenvolvimento da liderança e cita algumas características: 

Melhor perspectiva: o exercício melhora a capacidade de concentração e permite 

organizar os pensamentos, o que leva a uma perspectiva melhor e mais positiva do mundo ao 

seu redor. Isso não apenas ajudará o indivíduo a gerenciar suas tarefas com mais eficiência, 

como também melhorará a maneira como ele interage com os membros da sua equipe 

(KAPLAN, 2015). 

Inspiração: o exercício pode ajudar a melhorar a confiança e, quando o indivíduo se 

sente autoconfiante, se sente inspirado a enfrentar desafios. Também é mais provável que se 

obtenha a zona de conforto. Essa confiança não apenas o inspira, mas também os membros da  

equipe a desafiarem a si mesmos e fazerem suas próprias mudanças de estilo de vida 

(KAPLAN, 2015). 

Atitude aprimorada: o exercício libera endorfinas “boas” e é uma ótima maneira de 

aliviar o estresse. Portanto, o exercício faz do indivíduo um líder mais feliz e menos 

estressado. Isso atrai os membros da equipe e cria um ambiente de trabalho mais feliz para 

todos (KAPLAN, 2015). 

De acordo com Brown (2017), praticar atividade física é essencial para melhorar as 

habilidades de liderança, porque seus efeitos têm um impacto direto na melhoria da 

autoconfiança. Através do exercício, se pode treinar a ambição de atingir metas, que é uma 

habilidade essencial para qualquer bom líder. 

A prática de atividade física regularmente exige disciplina, perseverança e força, 

qualidades sempre relacionadas à liderança. O hábito de exercício físico pode ser um exemplo 

para a equipe, uma fonte de inspiração para quem deseja crescer pessoalmente (BROWN, 

2017). 

Se há algo que a atividade física pode fazer é incentivar o aprimoramento contínuo, ou 

seja, o auto-aperfeiçoamento, sendo um impulso para melhorar e fornecer força para mudar 

maus hábitos. Através das vitórias do exercício físico, pode-se manter a trajetória de 

crescimento (BROWN, 2017). 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados foram os seguintes: leituras preliminares 

para aprofundamento do tema; definição e elaboração dos instrumentos de coleta de dados e 

definição das etapas de análise do material. Ao serem estabelecidas as bases práticas para a 

pesquisa, procurou-se garantir a execução da pesquisa seguindo o cronograma proposto além 

de propiciar a verificação das etapas de estudo. 

 

3.1 TIPOS DE PESQUISA 

 

Para compor a parte teórica do estudo foi realizada uma pesquisa bibliográfica do tipo 

qualitativa. 

Em um segundo momento foi realizado um estudo de campo, do tipo quantitativa, com 

50 cadetes da AMAN. 

. 

3.2 MÉTODOS 

 

Para a pesquisa bibliográfica foram consultados manuais do Exército Brasileiro, livros 

e artigos em bancos de dados eletrônicos que diziam respeito ao tema. Posteriormente foi feito 

um fichamento das partes que foram usadas no TCC, fichamentos esses que não irão compor 

o trabalho. 

Por fim, foi elaborada a parte teórica do estudo. Foi aplicado um questionário virtual, 

para 50 cadetes da AMAN, o qual encontra-se no Anexo 1 deste estudo para a realização do 

estudo de campo. 

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

50 cadetes da AMAN e questionário virtual. 
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4 ESTUDO DE CAMPO 

 

Foi realizado um estudo de campo, onde foi aplicado um questionário virtual para 50 

cadetes da AMAN, com o objetivo de analisar a relação entre TFM e liderança militar. 

 

4.1 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A respeito dos entrevistados considerarem quais são os atributos mais importantes 

para o exercício da liderança, eles consideraram que os atributos decisão, equilíbrio 

emocional e iniciativa, respectivamente, são os mais importantes para exercer a liderança, de 

acordo com o Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Atributos mais importantes para o exercício da liderança 

 

Fonte: DO AUTOR (2020) 

 

Sobre os entrevistados considerarem quais atributos se desenvolvem mais na prática 

do TFM, eles consideraram que a rusticidade, a autoconfiança e a combatividade se 

desenvolvem mais, com 74,5%, 58.8% e 45.1%, respectivamente conforme se observa no 

Gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Atributos que se desenvolvem mais na prática do TFM 

 

Fonte: DO AUTOR (2020) 

 

A respeito da necessidade de ter um bom preparo físico para o exercício da liderança, 

96% dos entrevistados acreditam que sim, 4% acreditam que não, conforme o Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Necessidade de um bom preparo físico para liderar 

 

Fonte: DO AUTOR (2020) 
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No que diz respeito as atividades que influenciam diretamente no exercício da 

liderança, 56.9% dos entrevistados disseram esportes, 37.3% disseram corrida e 5.9% 

disseram treino neuromuscular, de acordo com o Gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Atividade que influencia diretamente no exercício da liderança 

 

Fonte: DO AUTOR (2020) 

 

Sobre existir uma relação entre TFM e liderança, 96.1% dos entrevistados disseram 

que sim, 3.9% disseram que não, conforme se observa no Gráfico 5. 
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Gráfico 5 – Relação entre TFM e liderança 

 

Fonte: DO AUTOR (2020) 

 

Pelo estudo de campo realizado, observa-se que 96.1% dos entrevistados admite 

existir uma relação entre TFM e liderança; bem como 70,6% consideram a decisão, 68.6% 

consideram o equillíbrio emocional, 66.7% diz ser a iniciativa o atributo mais importante para 

exercer a liderança. 

96% considera o preparo físico importante para liderar, bem como  56.9% acredita que 

o esporte influencia diretamente no exercício da liderança, 37.3% diz ser a corrida oque mais 

influencia, e 5.9% diz ser treinos neuromusculares. 

Quanto aos atributos mais desenvolvidos na prática do TFM, 74,5% disseram que 

desenvolve a rusticidade, 58.8% a autoconfiança e 45.1% a combatividade. 

Com o estudo de campo, conclui-se que existe uma forte relação entre liderança e 

TFM, já que 96% dos entrevistados acham isso, e que os atributos mais importantes para um 

líder são as decisões ,o equilíbrio emocional e a iniciativa do líder em situações diversas 

Pode-se concluir também, que o preparo físico é fundamental para o exercício da 

liderança, bem como realizar essas atividades com o seu subordinado. A corrida com a tropa, 

que expõe tanto o preparo físico do líder quanto a iniciativa, se mostrou influenciar 

diretamente na liderança, assim como as atividades esportivas, que atua decisivamente na 

liderança ao desenvolver a camaradagem, espirito de corpo, autoconfiança e competitividade. 
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Por fim, o TFM está diretamente relacionado ao combate, pois a sua prática, segundo a 

pesquisa, desenvolve bastante os atributos rusticidade, autoconfiança e iniciativa, atributos 

importantíssimos não só para o líder mas também para todo combatente. 
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CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

A liderança é de extrema importância para o comandante de pequenas frações, o que 

faz com que o mesmo a desenvolva no seu dia a dia. O TFM, como prática diária, é um meio 

de desenvolver os atributos de liderança, principalmente no que diz respeito ao preparo físico, 

o qual é essencial ao líder de pequenas frações. 

Nas escolas de formação do Exército, tem-se por premissa a prática do TFM 

diariamente, sendo os cadetes e alunos levados a compreender a importância desta prática 

para a formação do líder. 

As bibliografias pesquisadas corroboram com essa assertiva, citando alguns atributos 

que são desenvolvidos pela prática do TFM, como: preparo físico, autoconfiança, espírito de 

corpo, dentre outras, que ajudam a melhorar a liderança e por conseguinte, a operacionalidade 

da tropa. 

Em consonância com as pesquisas bibliográficas, o estudo de campo realizado com 50 

cadetes do curso de formação da AMAN também teve como resultado final que a prática do 

TFM está diretamente relacionada ao desenvolvimento dos atributos de liderança. 

96.1% dos entrevistados admite existir uma relação entre TFM e liderança; bem como 

70,6% consideram a decisão, 68.6% consideram o equillíbrio emocional, 66.7% diz ser a 

iniciativa o atributo mais importante para exercer a liderança. 96% considera o preparo físico 

importante para liderar, bem como 56.9% acredita que o esporte influencia diretamente no 

exercício da liderança, 37.3% diz ser a corrida oque mais influencia, e 5.9% diz ser treinos 

neuromusculares. Quanto aos atributos mais desenvolvidos na prática do TFM, 74,5% 

disseram que desenvolve a rusticidade, 58.8% a autoconfiança e 45.1% a combatividade. 

Dados levantados nesta pesquisa mostram que o TFM e a liderança estão diretamente 

ligados. Mostram também a grande importância de alguns atributos para o líder militar como 

a decisão, o equilíbrio emocional e a iniciativa, por exemplo. 

Além disso, é nitida a importância das prática desportidas para liderar, assim como 

corridas e treinos neromusculares. Em outras palavras, é muito importante que o líder faça o 

TFM como os seus subordinados. 

Outro aspecto importante levantado na pesquisa é que os atributos da área afetiva 

desenvolvidos pelo TFM, também, são necessários para o escopo de um líder militar. 

Exemplo disso são os atributos rusticidade, autoconfiança e iniciativa, onde estes receberam 

grande porcentagem dos votos em ambas as pesquisas relacionadas aos atributos da área 

afetiva. 
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            Ao líder militar, além de todas as exigências administrativas, 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 adversas, onde a saúde e o preparo físico serão pontos 

fundamentais para o sucesso. 

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. 

Diante dos inúmeros estudos feitos a respeito da necessidade do indivíduo praticar 

uma atividade física, bem como os manuais do Exército Brasileiro que primam pela 

orientação de um TFM que seja satisfatório no sentido de promover a saúde do indivíduo, 

conclui-se que o TFM é de fundamental importância para o cadete da AMAN, futuro oficial 

que irá liderar tropas. 

Assim sendo, tem-se que o TFM é igualmente de fundamental importância no 

contexto de liderança do militar, onde o mesmo será o exemplo para os seus subordinados, os 

quais olharão para ele e sentir-se-ão motivados, gerando assim um respeito pelo seu líder. 
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ANEXO 
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO 

 

 

1) Quais são os atributos mais importantes para o exercício da liderança? 

2) Quais atributos se desenvolvem mais na pratica do treinamento físico militar?  

3) Para o exercício da liderança, o líder deve ter um bom preparo físico? 

4) Quais Atividades de TFM influenciam diretamente no exercício da liderança? 

5) Existe uma relação entre TFM e liderança? 

 

 


