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RESUMO 

    A selva Amazônica é a maior floresta tropical do mundo e ocupa 42% do território brasileiro. Ela se 
faz presente nos estados do Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Roraima, Rondônia, Maranhão, Tocantins 
e do Mato Grosso e também nas porções territoriais da Guiana, Guiana Francesa, Suriname, 

Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia e Equador. No que tange a proteção da Amazônia pelo Exército 
Brasileiro, a correta preparação física de seus militares se torna um dos principais fatores para o bom 
cumprimento das diversas missões em ambiente de selva. Este Artigo Científico tem como tema “A 
importância do treinamento físico militar para os militares servindo nos pelotões especiais de fronteira” 
e tem como objetivo analisar a influência que o treinamento físico militar no exercício da liderança dos 
comandantes de fração dos Pelotões Especiais de Fronteira, verificando as semelhanças dos 
conteúdos atitudinais desenvolvidos pelo treinamento físico e aqueles a serem evidenciados por um 
líder militar. Para atingir o objetivo, será realizado a revisão da literatura, onde serão abordados os 
conceitos de Treinamento Físico Militar, Liderança, missões realizadas pelos Pelotões Especiais de 
Fronteira (PEF) e características do ambiente Amazônico. Após isso, por meio de questionários, será 
feito a análise para identificar a relação entre os conteúdos desenvolvidos no treinamento físico e a 
liderança dos comandantes de fração e o consequente benefício que o treinamento físico pode trazer 
para as operações nos pelotões especiais de fronteira.  
 
Palavras-chave: Amazônica. Treinamento Físico Militar. Liderança. Pelotões Especiais de Fronteira.  
 
ABSTRACT 
The Amazon jungle is the largest tropical forest in the world and occupies 42% of the Brazilian territory. 
It is present in the states of Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Roraima, Rondônia, Maranhão, Tocantins 
and Mato Grosso and also in the territorial portions of Guyana, French Guiana, Suriname, Venezuela, 
Colombia, Peru, Bolivia and Ecuador. Regarding the protection of the Amazon by the Brazilian army, 
the correct physical preparation of its soldiers becomes one of the main factors for the proper fulfillment 
of the various missions in the jungle. This Scientific Article has as its theme "The importance of military 
physical training for the military serving in special border platoons" and aims to analyze the influence 
that military physical training has on the exercise of the leadership of fractional commanders of special 
border platoons, verifying the similarities of the attitudinal contents developed by the physical training 
and those to be evidenced by a military leader. To achieve the objective, a literature review will be 
carried out, where the concepts of Military Physical Training, Leadership, missions carried out by the 
PEF and characteristics of the Amazon environment will be addressed. After that, through 
questionnaires, the analysis will be made to identify the relationship between the content developed in 
physical training and the leadership of fraction commanders and the consequent benefit that physical 
training can bring to operations in special border platoons. 
 
Keywords:  Amazon. Military Physical Training. Leadership. Special Border Platoons 
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1 INTRODUÇÃO 

    A selva Amazônica é a maior floresta tropical do mundo e ocupa 42% do 

território brasileiro. Ela se faz presente nos estados do Amazonas, Acre, Amapá, Pará, 

Roraima, Rondônia, Maranhão, Tocantins e do Mato Grosso e também nas porções 

territoriais da Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Venezuela, Colômbia, Peru, 

Bolívia e Equador. De acordo com as Instruções Provisórias de Operações na Selva 

(IP 72-1), a extensão da fronteira brasileira com esses países é de cerca de onze mil 

quilômetros, área essa institucionalizada pelo governo brasileiro com o nome de 

Amazônia Legal. 

A Região Amazônica possui grandes riquezas minerais em seu solo e subsolo, 

além de uma grande biodiversidade natural, com uma flora e fauna exclusivas devido 

ao clima quente e úmido, característico da região, além de possuir a mais extensa 

rede hidrográfica do planeta, a Bacia Amazônica. Devido a todas essas riquezas 

naturais, desde o século XVII, a região Amazônica desperta a cobiça de estrangeiros, 

tornando a sua proteção, ocupação e correta utilização dos seus recursos de suma 

importância para a manutenção da soberania nacional na região. 

O que tange a proteção da Amazônia pelo Exército Brasileiro, a correta 

preparação física de seus militares se torna um dos principais fatores para o bom 

cumprimento das diversas missões em ambiente de selva, devido ao clima peculiar 

deste ambiente. Sendo um bioma de clima equatorial extremamente quente e úmido, 

com pouca variação de temperatura durante o ano e precipitações variando entre 

1500mm e 1700mm, podendo chegar a 3000mm, tornam a região um ambiente 

extremamente hostil aos seres humanos, além de ser uma região com inúmeros 

parasitas e vetores de doenças como malária, febre amarela e dengue.  

Consonante a estas adversidades, há uma deficiente e escassa rede de 

infraestrutura de transportes terrestres, saúde e serviços, agravando ainda mais os 

riscos à saúde humana. Como elementos da linha de contato da nossa fronteira, 

podemos destacar a atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira, operando 24 horas 

por dia, 7 dias por semana e sua importância para a proteção e desenvolvimento da 

Amazônia, como podemos observar na citação realizada pela agência do Senado 

Federal:  

Os pelotões especiais de fronteira são uma espécie de vanguarda avançada 
do Comando Militar da Amazônia (CMA). Compostos em média por 50 
soldados e oficiais, e obedecendo a padrões arquitetônicos assemelhados, 
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eles se distribuem em pontos estratégicos de fronteira, quase sempre 
localizados à beira dos grandes rios amazônicos, únicos meios de locomoção 
em superfície. Nenhum deles é acessível por estradas. Isolados, os 
grupamentos dos pelotões estão preparados para experimentar as mais 
variadas adversidades. Eles são responsáveis, por exemplo, pela fiscalização 
de embarcações e, conseqüentemente, pelo controle do tráfico de drogas, da 
exploração ilegal de madeiras ou de outros recursos naturais, como animais 
silvestres. A principal tarefa dos pelotões, entretanto, é fiscalizar 
permanentemente a fronteira, checando marcos e acompanhando 
movimentos de caráter suspeito. Integrado ainda por profissionais como 
médicos e dentistas, entre outros, os pelotões acabam por servir de pólos 
catalizadores de povoamentos e processos de desenvolvimento. Em torno 
deles, é comum perceber o florescimento de pequenas vilas e, em vários 
lugares, como é o caso de Maturacá e Estirão do Equador, este no vale do 
Javari, na divisa com o Peru já se incorporaram ao cotidiano dos povos 
indígenas. 
(https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2006/06/02/pelotoes-de-

fronteira-sao-os-bracos-mais-distantes-do-exercito-na-amazonia) 

 

É neste ambiente operacional, bastante complexo e peculiar, que surge a 

importância do treinamento físico militar, não objetivando apenas a qualidade de vida, 

mas o desenvolvimento de conteúdos atitudinais e consequente eficiência profissional 

do militar, de acordo com o manual EB20-MC-10.350: 

a) Desenvolver, manter ou recuperar a aptidão física necessária para o 
desempenho das funções militares.  
b) Contribuir para a manutenção da saúde do militar.  
c) Cooperar para o desenvolvimento de atributos da área afetiva.  
d) Contribuir para o desenvolvimento do desporto no Exército Brasileiro. 
(BRASIL, 2015, p.1-1). 
 

Conforme o manual EB20-MC-10.350(2015), o bom condicionamento físico 

leva também o militar a ter melhor rendimento em combate, pois eleva sua motivação 

e a autoconfiança, promove também uma melhor recuperação de lesões e resistência 

às doenças. Existem diversos relatos de exércitos em atividades de campanha em 

que os militares que melhor suportam o estresse do combate são os com melhor 

aptidão física. (BRASIL, 2015).  

Além disso, o treinamento físico pode proporcionar um melhor rendimento 

intelectual e concentração nas atividades diárias, inclusive em atividades burocráticas, 

culminando em um melhor desempenho profissional. (BRASIL, 2015). 

Nesse sentido, levando em consideração que o condicionamento físico do 

militar o leva a um melhor rendimento profissional, pode-se relacionar o treinamento 

físico com o desenvolvimento de conteúdos atitudinais indispensáveis à figura de um 

líder militar. Segundo a Portaria nr.143, do Departamento de Educação e Cultura do 

Exército Brasileiro, de 25 de novembro de 2014, em seu apêndice I do anexo B, os 

seguintes conteúdos atitudinais devem ser evidenciados pelos militares: 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2006/06/02/pelotoes-de-fronteira-sao-os-bracos-mais-distantes-do-exercito-na-amazonia
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2006/06/02/pelotoes-de-fronteira-sao-os-bracos-mais-distantes-do-exercito-na-amazonia
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a. Atitudes  
1) As atitudes relacionadas a si mesmos;  
- Autoconfiança: agir com segurança e convicção nas próprias capacidades 
e habilidades, em diferentes circunstâncias. Está relacionada à atitude de 
iniciativa.  
2) Atitudes relacionadas à convivência social; 
- Camaradagem: agir, relacionando-se de modo solidário, cordial e 
desinteressado com superiores, pares e subordinados, por meio da escuta 
empática e prestação de serviços.  
- Cooperação: contribuir espontaneamente para o trabalho de alguém e/ou 
de uma equipe.  
- Equilíbrio emocional: agir, controlando as próprias reações emocionais e 
sentimentos, para se conduzir de modo apropriado, nas diferentes situações.  
- Lealdade: agir, sendo fiel a pessoas e grupos, considerando as 
necessidades da Instituição, de modo a inspirar confiança.  
- Tolerância: respeitar as regras de convivência social; diferenças de gênero 
e de cultura; ideias, comportamentos e atitudes diferentes dos seus.  
- Sociabilidade: agir, relacionando-se com outros por meio de ideias e ações 
de modo adequado, considerando os seus sentimentos e ideias, sem ferir 
suscetibilidades.  
3) Atitudes relacionadas à atividade profissional;  
- Decisão: optar pela alternativa mais adequada, em tempo útil e com 
convicção, evitando a omissão, a inação ou a ação intempestiva.  
- Iniciativa: agir de forma adequada e oportuna, em conformidade com as 
demandas da missão, sem depender de ordem ou decisão superior.  
- Organização: desenvolver atividades profissionais de forma sistemática e 
metódica.  
- Persistência: manter-se em ação continuadamente, a fim de executar uma 
tarefa, vencendo as dificuldades encontradas.  
- Responsabilidade: cumprir adequadamente as atribuições de seu cargo, 
função e posto, assumindo e enfrentando as consequências de suas atitudes 
e decisões.  
- Tato: agir, na relação com as pessoas, sem ferir suscetibilidades.  
4) Atitudes em relação ao Exército  
- Coragem física: agir, de forma firme e destemida, em situações de ameaça 
à integridade física, no sentido do cumprimento da missão.  
- Coragem moral: agir de forma firme e destemida, expondo-se perante a 
integridade física, no sentido do cumprimento da missão.  
- Rusticidade: adaptar-se a situações de restrição e/ou privação, mantendo a 
eficiência.  
5) Atitudes em relação ao conhecimento  
- Criatividade: produzir novos dados, ideias e/ou realizando combinações 
originais, na busca de uma solução eficiente e eficaz.  
b. Capacidades Morais  
1) Disciplina consciente: capacidade que permite ao discente agir em 
conformidade com normas, leis e regulamentos que regem a Instituição, 
voluntariamente, sem necessidades de coação externa.  
c. Valores  
1) Aprimoramento técnico-profissional:  
Esse aprimoramento contempla as áreas cognitivas, psicomotora e afetiva e 
é sedimentada com o exercício profissional de suas atribuições.  
2) Disciplina (dever do militar)  
A disciplina é a rigorosa obediência às leis, aos regulamentos, normas e 
disposições. Pressupõe a correção de atitudes na vida pessoal e profissional. 
Exige a pronta obediência às ordens dos superiores e o fiel cumprimento do 
dever. (BRASIL, 2014, p. 25). 

 
Pode-se observar o crescente interesse do Exército Brasileiro em incorporar 

tais conteúdos atitudinais aos seus militares, construindo um profissional que 

apresente conhecimento, atitudes e habilidades.  
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As adversidades do ambiente amazônico, distintas daquelas enfrentadas em 

outras regiões do nosso país, e peculiaridades encontradas nos PEF, favorecem o 

exercício de liderança para os militares que operam nessa região, tendo em vistas as 

dificuldades encontradas, como o isolamento social, operações destacadas e sem 

nenhum tipo de apoio logístico, grandes deslocamentos a pé através selva ou por 

embarcação, sendo o treinamento físico militar preponderante para o sucesso do 

exercício da liderança militar, além disso, o C20-10 afirma que ter uma boa aptidão 

física fará do comandante um exemplo, conseguindo a confiança e a liderança de seus 

subordinados. 

 

1.1 PROBLEMA 

O treinamento físico militar como fator de desenvolvimento dos conteúdos 

atitudinais de liderança dos comandantes de fração dos Pelotões Especiais de 

Fronteira é um tema de suma importância não só para os militares servindo nestes 

pelotões, como também para o Exército Brasileiro o qual espera que seus militares 

cumpram o seu propósito de estar garantindo a soberania do país. 

Theófilo (2013) afirma que "Grande parte da Amazônia ainda vive como se 

estivesse na idade da pedra, pois o poder público não está presente. Quem visita estas 

unidades volta com um sentimento de indignação". A escassez de recursos, como a 

ausência de acesso ao sistema público de saúde, saneamento básico, deficiência de 

infraestrutura (comunicação), tornam o ambiente inóspito. Além das condições de vida 

adversas, os pelotões enfrentam diariamente o problema do tráfico de drogas, como o 

exemplo da apreensão realizada em 2013 pelo 3º PEF, em Vila Bittencourt (AM):  

Assim, já nesse primeiro dia do ano (1º de janeiro), militares do 3º Pelotão 
Especial de Fronteira, localizado em Vila Bittencourt (AM), pelotão do 
Comando de Fronteira Solimões/8º Batalhão de Infantaria de Selva 
(CFSOL/8º BIS), durante ação de rotina de combate aos crimes e ilícitos 
fronteiriços, apreenderam uma embarcação que se deslocava no Rio Japurá. 
Durante a abordagem de fiscalização, foram detidos dois suspeitos de 
narcotráfico, que portavam cerca de 750 kg de entorpecentes, provavelmente 
maconha do tipo “Skank”, uma variação mais forte da droga, e um saco 
plástico contendo substância que pode ser cocaína, além de 
aproximadamente 90 litros de gasolina. Com o grupo, foram encontrados, 
ainda, diversos materiais de acampamento, gêneros alimentícios, 
medicamentos e roupas. Mesmo com as ações militares, um dos suspeitos 

conseguiu fugir.Os detidos e todo o material apreendido foram entregues à 
Polícia Federal. (http://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-

/asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/id/8511430) 
 

http://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-/asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/id/8511430
http://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-/asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/id/8511430
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Outra particularidade dos PEF é a necessidade de realizar grandes deslocamentos 

a pé na selva ou em pequenas embarcações nos longos rios que cortam a região 

Amazônica, porém não impedem que os militares cumpram sua missão como afirma Villas 

Boas (2013), "Na Amazônia, a logística é uma dificuldade natural, pois os meios de 

transporte são precários. Não há rodovias e o sistema hidroviário não é equipado para 

usarmos. Além disso, em grande parte do ano, os rios não são navegáveis. Mas essas 

dificuldades não nos atrapalham na defesa das fronteiras". 

Seguindo o lema “Vida, Combate e Trabalho”, os militares destacados 

enfrentam inúmeras adversidades cabendo aos comandantes de fração o dever de 

liderar seus subordinados para o cumprimento das diversas missões, bem como a 

manutenção do bem-estar dos seus familiares que ali residem.      

É no cenário acima descrito, que emerge a problemática da pesquisa. Em que 

medida o treinamento físico militar pode ser utilizado para o desenvolvimento de 

conteúdos atitudinais, como instrumento para o exercício da liderança dos 

comandantes de fração dos Pelotões Especiais de Fronteira? 

 

1.2 OBJETIVOS 

A fim de fornecer subsídios para implementar a mentalidade da importância do 

treinamento físico como fator de desenvolvimento na liderança militar dos 

comandantes de fração dos pelotões especiais de fronteira, o presente estudo 

pretende analisar os conteúdos atitudinais desenvolvidos com o treinamento físico 

militar como instrumento para o exercício da liderança militar dos comandantes de 

fração nos PEF. 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os 

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico do 

raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a. Conceituar conteúdos atitudinais, treinamento físico militar e liderança 

militar; 

b. Identificar a importância do treinamento físico militar e da manutenção da 

saúde para os militares servindo nos PEF; 

c. Identificar os conteúdos atitudinais mais importantes a serem desenvolvidos 

com o treinamento físico militar no exercício da liderança; 

d. Propor exercícios e competições nível pelotão que auxiliem no 

desenvolvimento da liderança militar. 
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1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Um comandante que não desfruta de boa aptidão física dificilmente conseguirá 

a confiança e liderança de seus subordinados, porque não é um bom exemplo 

(BRASIL, 2011). 

Durante as operações em ambiente de selva, nas duras atividades diárias ou 

mesmo mantendo o bom relacionamento de todas as pessoas que vivem no PEF, é 

importante que os comandantes de fração exerçam a liderança de seu grupo e o bom 

condicionamento físico do grupo e principalmente de seu comandante, deve ser um 

fator que auxilie a liderança. Ao dominar este fator, a expectativa é de que o 

cumprimento das diversas missões realizadas por esses militares, servindo em um 

local isolado, seja alcançada. 

Para cumprir sua missão, nos pelotões, cujo lema é “Vida, Combate e Trabalho” 

é obrigatório a existência de pelo menos um médico, um dentista, um farmacêutico e 

um veterinário, além dos demais militares, cuja principal missão é servir de sentinela 

avançada. O comandante do pelotão, geralmente, “um tenente com pouco mais de 25 

anos que exerce o papel de comandante militar, prefeito, juiz de paz, delegado, gestor 

de assistência médico-odontológica, administrador do programa de inclusão digital e 

o que mais for necessário assumir nas comunidades carentes das imediações, 

esquecidas pelas autoridades municipais, estaduais e federais” (VARELLA, 2006, 

p.12) é a personificação do poder estatal. 

As ações de liderança diretas e indiretas realizadas pelos comandantes de 

fração, agregam também um valor psicológico que podem influenciar a população que 

vive naquele local. Nesse contexto, a liderança dos comandantes de fração pode ser 

melhor explorada para o cumprimento das complexas missões de PEF. 

Com a finalidade de contribuir para os futuros comandantes de fração dos 

Pelotões Especiais de Fronteira, o presente estudo pretende colher experiências 

vividas por comandantes de fração em todos os níveis, que serviram nos PEF, bem 

como sugestões de como o treinamento físico pode ser utilizado como instrumento 

para auxiliar no desenvolvimento dos conteúdos atitudinais no exercício da liderança. 

Em virtude da complexidade do tema, este estudo não esgotará o assunto.  

Objetiva-se levantar a importância do treinamento físico militar como fator essencial 

utilizado na exploração dos conteúdos atitudinais no exercício da liderança. 
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2 METODOLOGIA 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 

problema, foi realizada uma leitura exploratória e seletiva do material de pesquisa, que 

teve início com uma revisão doutrinária sobre Treinamento Físico Militar e Liderança 

Militar, constante em manuais do Exército Brasileiro e de nações amigas. 

Em seguida, foram estudados os documentos, relatórios e trabalhos científicos 

relacionados ao tema, com ênfase naqueles que tiveram foco nas operações na faixa 

de fronteira, treinamento físico militar e nas dificuldades diárias de se viver em um 

ambiente isolado e com pouca infraestrutura. 

Trata-se de um estudo misto quali - quantitativo. Qualitativo, no qual foram 

colhidas e estudadas para a formulação da solução do problema, as opiniões de 

comandantes e ex-comandantes de frações dos pelotões especiais de fronteira, em 

virtude de suas experiências vividas nestes locais. Quantitativo foi utilizado para a 

tabulação dos resultados do questionário realizado. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Inicialmente, foi realizada uma coleta documental, com a finalidade de reunir 

material, servindo de base para a formulação do problema e levantar as possíveis 

soluções, além de um estudo exploratório com o objetivo de reunir fundamentos 

teóricos para embasar a formulação do questionário. 

Foi realizada uma pesquisa no acervo digital de publicações do Exército por 

meio da plataforma EB Conhecer, no qual diversos trabalhos científicos puderam ser 

encontrados para subsidiar o estudo. 

Foram pesquisadas as seguintes ideias-chaves: 

a) Ambiente amazônico; 

b) Operações em ambiente de selva;  

c) Principais missões de um Pelotão Espacial de Fronteira; 

d) Liderança Militar; 

e) Treinamento Físico Militar; e 

f)  Influência do Treinamento Físico Militar no exercício da Liderança. 
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Os critérios de inclusão utilizados foram: o estudo dos manuais nacionais e 

estrangeiros que abordam a importância do treinamento físico militar para o exercício 

da liderança, além de estudos científicos e publicações de militares que tiveram 

experiência no assunto. 

Os critérios de exclusão utilizados foram: os trechos dos manuais, estudos 

científicos e publicações que não abordam o tema especificamente sob a ótica da 

liderança militar. 

 

2.2 INSTRUMENTOS 

No intuito de reunir ensinamentos colhidos durante operações e outras 

atividades nos pelotões especiais de fronteira, com foco na importância do 

treinamento físico militar como instrumento para auxiliar na liderança, foi realizado um 

questionário com militares que servem ou já serviram no PEF. 

O questionário foi aplicado por meio da ferramenta Google Forms, 

disponibilizado através do endereço eletrônico 

https://docs.google.com/forms/d/1OjFYeq23ieXiLheu0EYFuwaaUNBmJl0RcY_EmqE

uaQ/edit?vc=0&c=0&w=1. As respostas foram compiladas e tabuladas 

automaticamente pelo sistema. Após analisadas, foram expostas através de quadros 

e gráficos. A população considerada foram os oficiais e sargentos que integraram os 

PEF durante algum período de suas carreiras. A amostra a ser estudada será os 46 

oficiais e sargentos participantes. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Este capítulo é destinado à apresentação dos resultados obtidos através da 

pesquisa bibliográfica, bem como sua comparação com a opinião dos oficiais e 

sargentos que serviram ou ainda servem nos PEF, coletadas durante o questionário. 

3.1 A importância do treinamento físico militar para os militares servindo nos pelotões 

especiais de fronteira. 

3.1.1 Treinamento físico militar 

https://docs.google.com/forms/d/1OjFYeq23ieXiLheu0EYFuwaaUNBmJl0RcY_EmqEuaQ/edit?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1OjFYeq23ieXiLheu0EYFuwaaUNBmJl0RcY_EmqEuaQ/edit?vc=0&c=0&w=1
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 Segundo o Manual de Campanha EB20-MC-10.350 (2015) ’’a necessidade de 

treinamento físico nas Forças Armadas é inquestionável. Sendo o homem, segundo a 

doutrina, o elemento fundamental da ação, é imprescindível darmos especial atenção 

a sua saúde e condição física’’. Pela importância e obrigatoriedade dada ao 

treinamento físico dos militares, será transcrito a finalidade formal: 

 
Treinamento Físico Militar (TFM), tem por finalidade padronizar os aspectos 
técnicos, além de fornecer os conhecimentos desejáveis e estabelecer 
procedimentos para o planejamento, a organização, a coordenação, a 
condução e a execução do treinamento físico no âmbito do Exército Brasileiro 
(EB). (BRASIL, 2015, p.1-1). 
 

Tal importância destinada ao TFM, é devida a sua grande capacidade de criar 

boas condições de saúde física e psicológica para que o militar desenvolva suas 

atividades e consiga conduzir seus subordinados em situações de crise. Para Williams 

(2006) a melhor maneira de formar líderes é através do esporte, pois desenvolve no 

indivíduo princípios e lições para uma vida de sucesso, como conquistar uma ética de 

trabalho sólida, saber lidar com situações de pressão, autodisciplina, dedicação, 

comprometimento e ter hábitos saudáveis, como boa alimentação e exercitar-se 

frequentemente. 

Os gráficos abaixo mostram o nível de importância destinado ao treinamento 

físico militar na manutenção da saúde física pelos militares que servem nos PEF e 

que, estão diariamente em contato com as dificuldades impostas pela região 

amazônica

 

Gráfico 1: -  a importância da manutenção da saúde pelos militares dos PEF, diante das adversidades 
climáticas do ambiente amazônico. 
 Fonte: o autor 
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Gráfico 2: - militares que já contraíram doenças tropicais na região amazônica. 
Fonte: o autor. 
 
 
 
 

 
Gráfico 3: - a manutenção da saúde, proporcionada pelo treinamento físico no auxílio a superar as 
doenças tropicais. 
Fonte: o autor 
 
 
 
 

 
Gráfico 4: - quantidade de militares, servindo em PEF, que já realizaram grandes deslocamentos à pé 

através selva, embarcado ou motorizado. 
Fonte: o autor 
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Gráfico 5: - a importância do treinamento físico para o cumprimento de missões com longos 
deslocamentos. 
Fonte: o autor 
 

          Os resultados obtidos nos gráficos 1 ao 5 enfatizam a importância do 

treinamento físico militar para os militares servindo nos pelotões especiais de fronteira, 

tanto no auxílio ao cumprimento das missões operacionais como na manutenção da 

higidez física, diante das adversidades climáticas e moléstias típicas da região. 

Ratificado conforme o manual EB20-MC-10.350 (2015), o bom condicionamento físico 

leva também o militar a ter melhor rendimento em combate, pois eleva sua motivação 

e a autoconfiança, promove também uma melhor recuperação de lesões e resistência 

às doenças. 

 

3.1.2 Liderança Militar 

 Segundo o manual C 20-10 (2011), liderança militar é a influência exercida de 

um líder sobre seus liderados na medida em que são criados vínculos afetivos entre 

eles, desse modo, os objetivos de uma organização militar são mais facilmente 

alcançados. Para Singer (1977), a “liderança é entendida como uma relação de 

interação entre a personalidade do indivíduo e a situação, uma vez que toda situação 

requer talentos especiais para enfrentá-la e resolver os problemas que surgem dela”. 
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Gráfico 6: - o condicionamento físico como fator de liderança para os comandantes de fração dos 

pelotões especiais de fronteira. 
Fonte: o autor 

 

Sendo assim, percebe-se que todos os militares destacaram a importância do 

TFM para o desenvolvimento da liderança dos comandantes de fração dos PEF, ainda 

mais em frações isoladas e que as atitudes de seus comandantes influenciam 

diretamente na vida dos subordinados e de seus familiares. 

            

3.1.3 Conteúdos atitudinais 

 Conforme o manual C 20-10, homens e mulheres, com suas virtudes e 

fraquezas, emoções, anseios e frustrações, constituem o elemento propulsor da 

engrenagem que conduz os exércitos à realização de seus objetivos. Por esses 

motivos, a liderança, cada vez mais, impõe-se como fator de relevância para a 

realização dos seus objetivos. O manual EB20-MC-10.350, enfatiza ainda que: 

 

O TFM desenvolve requisitos básicos e atributos da área afetiva que, 
estimulados e aperfeiçoados, irão atuar eficazmente no comportamento, 
exercendo papel fundamental na personalidade. São eles: 
a) espírito de corpo; 
b) autoconfiança; 
c) camaradagem; 
d) cooperação; 
e) coragem; 
f) decisão; 
g) dinamismo; 
h) equilíbrio emocional; 
i) liderança; 
j) resistência; e 
k) tolerância. (BRASIL, 2015, p.2.4) 
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Visando conhecer quais atributos da área afetiva são mais evidenciados com a 

prática do treinamento físico militar, o gráfico a seguir demonstra quais os conteúdos 

atitudinais, mais importantes para um comandante de fração, de um pelotão especial 

de fronteira e que sejam desenvolvidos pelo treinamento físico militar. 

 

Gráfico 7: conteúdos atitudinais mais importantes para um comandante de fração, de um pelotão 

especial de fronteira e que são mais desenvolvidos pelo treinamento físico militar. 
Fonte: o autor 

 

  

 
Dentre as respostas obtidas, a autoconfiança e a rusticidade foram os 

conteúdos atitudinais mais evidenciados com a pratica do treinamento físico militar, 

evidenciando que militares que possuam um bom condicionamento físico, 

naturalmente irão desenvolver a liderança perante seus subordinados. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo científico teve como objetivo, evidenciar se o treinamento 

físico militar tem importância no desenvolvimento da liderança, para os comandantes 

de fração dos pelotões especiais de fronteira, através dos conteúdos atitudinais. 

Em um primeiro momento, foram realizadas pesquisas bibliográficas com o 

objetivo de caracterizar o ambiente no qual estão inseridos os militares participantes 

do estudo, caracterizar Treinamento Físico Militar, Liderança Militar e os Conteúdos 

Atitudinais mais evidenciados na pratica do TFM, verificando as semelhanças entre 

os conteúdos atitudinais a serem evidenciados por um líder militar, conforme o C 20-

10 e o EB20- MC-10.350. 
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Em um segundo momento, foi realizada uma pesquisa envolvendo os militares 

que servem ou já serviram nos diversos pelotões especiais de fronteira com o objetivo 

de destacar as missões mais desgastantes realizados no PEF, a importância do 

treinamento físico para a realização destas missões e quais os conteúdos atitudinais 

mais evidenciados pelo treinamento físico para o exercício da liderança militar dos 

comandantes de fração dos PEF. 

Dessa forma é notório que o TFM é uma valorosa ferramenta para o 

desenvolvimento de conteúdos atitudinais necessários a um líder militar. Destaca-se 

também o sucesso dos planos e processos de treinamento físico desenvolvidos pelo 

Exército Brasileiro e que são de caráter obrigatório nas Organizações Militares, tendo 

como um dos objetivos o desenvolvimento da liderança dos comandantes em todos 

os níveis. Com isto, o TFM se destaca como uma das principais ferramentas de 

liderança para os comandantes de frações nos PEF, visto que um militar servindo em 

locais isolados necessita evidenciar mais características, valores, atitudes e 

capacidades morais que evidenciem os conteúdos atitudinais para o exercício da 

liderança militar. 

Nesse sentido, como forma de incentivar a prática do TFM e com isto auxiliar 

os comandantes de fração no exercício da liderança, foram levantados possíveis 

atividades a serem desenvolvidas nos PEF, conforme o Anexo A (Solução Prática), 

onde foi descrito atividades militares e competições realizadas entre os grupos de 

combate do 6º Pelotão Especial de Fronteira, Uiramutã-RR, no ano de 2017 e 2018, 

as quais exigiram força e resistência física dos militares para cumprirem as missões 

impostas, demonstrando a importância do TFM para que os comandantes de fração 

exercessem a liderança de seus subordinados diante das dificuldades normalmente 

encontradas no ambiente de selva. 

Conclui-se que o objetivo do presente artigo científico foi alcançado, podendo 

servir de fonte de consulta para trabalhos futuros referentes ao assunto e como fator 

de estímulo ao desenvolvimento do TFM nos PEF, como também na implementação 

de academias de musculação no auxílio ao desenvolvimento físico dos militares 

servindo em locais isolados e sem acesso a estes meios, contribuindo para que o 

Exército Brasileiro exerça cada vez melhor seu papel na faixa de fronteiro do nosso 

país, através de seus abnegados e valorosos militares. 
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Anexo A 
 

Solução Prática 
 

As atividades descritas a seguir foram desenvolvidas no 6º Pelotão Especial de 

Fronteira, Uiramutã – RR, no ano de 2017 e 2018, com o objetivo de complementar a 

prática do TFM, demostrando a importância do excelente condicionamento físico para 

que os militares servindo em um local isolado possam desempenhar bem e com 

segurança as diversas missões desenvolvidas pelo pelotão e com isso auxiliar o 

desenvolvimento da liderança militar dos comandantes de fração. 

Foi observado que apesar da realização diária do treinamento físico militar, 

alguns militares não davam a devida importância à busca por um bom 

condicionamento físico, fato este muitas vezes motivado pela pouca alteração na 

rotina diária de um PEF e pela falta de alternativas para realização de outras 

atividades físicas como natação, lutas e musculação. Com isto, cresce de importância 

a busca por alternativas para o treinamento físico militar nos PEF e como forma de 

incentivar esta prática foram desenvolvidas competições entre os grupos de combate, 

todas relacionadas às possíveis situações em que os militares encontravam ou 

poderão encontrar em missões no interior da selva amazônica, como por exemplo: 

orientação (diurna e noturna) carta-terreno e azimute distância, transposição de curso 

d’água, manobra de força para desatolar viatura, transposição de cachoeira com a 

embarcação sendo carregada por terra, HPPS e tiro de ação reflexo. Todas estas 

atividades foram desenvolvidas com base nas próprias experiências reais vivenciadas 

pelos militares do PEF durante os diversos deslocamentos realizados através selva, 

os quais proporcionaram realismo às atividades e com isto os militares puderam 

enxergar a importância que o condicionamento físico possui diante das dificuldades 

impostas pela selva. 

 Nesse sentido, foi observado que durante as missões reais, exercícios e 

competições entre os grupos de combate, os militares que possuíam um excelente 

condicionamento físico conseguiam desempenhar melhor a sua função, exercendo a 

liderança entre os demais militares. Com relação aos comandantes de fração, o 

exercício da liderança era extremamente facilitado pelo bom desempenho físico do 

comandante, aliado aos valores militares que aqueles homens já possuíam, fazendo 

com que os seus subordinados o respeitassem não só pelo fato da antiguidade, mas 

também por acreditar fielmente que seu comandante lhe estava conduzindo em 

segurança. 
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