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RESUMO 

 

 

O ESPORTE COLETIVO COMO VETOR DE APRIMORAMENTO DA 

LIDERANÇA MILITAR E DO ESPÍRITO DE CORPO NA ACADEMIA MILITAR 

DAS AGULHAS NEGRAS 

 

 

AUTOR: Marco Antônio Barbosa de Abreu Filho 

ORIENTADOR: Maj Cav Heitor Fredman Ramos Frutuoso Guimarães 

 

 

O desporto coletivo na AMAN é uma das formas de desenvolver o espírito de corpo e a 

liderança nas frações militares. Esses atributos são essenciais para garantir a coesão e o mais 

eficaz adestramento das tropas do Exército Brasileiro. Embora frequentados por uma pequena 

parcela dos cadetes da Academia, os esportes como o Basquetebol, o Polo Aquático, o Futebol 

e o Voleibol, naturalmente, utilizam de uma didática técnica e tática para vencer o adversário, 

semelhante à utilizada pela Força Terrestre para vencer o inimigo em uma batalha. A diferença 

entre uma partida e um conflito, por exemplo, está na natureza da atividade, e não na essência, 

que é traduzida em valores morais, os quais são demandados para a obtenção do êxito. O 

objetivo desse trabalho é estabelecer uma relação dos atributos morais, como a liderança e o 

espírito de corpo, entre o desporto coletivo e as atividades militares e certificar que o esporte é 

uma grande ferramenta de aprimoramento desses valores no Exército Brasileiro. 

 

Palavras-chave: Desporto coletivo; Atributos morais; Liderança; Espírito de corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ABSTRACT 

 

 

THE TEAM SPORT AS A VECTOR FOR IMPROVING MILITARY LEADERSHIP 

AND COHESIVENESS IN THE ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 

 

 

AUTHOR: Marco Antônio Barbosa de Abreu Filho 

ADVISOR: Maj Cav Heitor Fredman Ramos Frutuoso Guimarães 

 

 

Team sport at AMAN is one of the ways to develop cohesiveness and leadership in the military 

fractions. These attributes are essential to guarantee the cohesion and the most effective training 

of the troops of the Brazilian Army. Although frequented by a small portion of the Academy 

cadets, sports such as Basketball, Water Polo, Football and Volleyball, naturally, use a technical 

and tactical didactic to beat the opponent, similar to that used by the Land Force to win the 

enemy in a battle.The difference between a match and a conflict, for example, is in the nature 

of the activity, and not in the essence, which is translated into moral values that are demanded 

for success.The objective of this work is to establish a relationship between moral attributes, 

such as leadership and cohesiveness, between team sports and military activities and to certify 

that sport is a great tool for improving these values in the Brazilian Army. 

 

Keywords: Team sport; Moral attributes; Leadership; Cohesiveness. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O combate existe desde as civilizações mais antigas desse planeta. Desde seus 

primórdios, ele vem sofrendo alterações em inúmeros aspectos que moldam o que nós 

chamamos de doutrina. Ao longo do tempo, com os avanços tecnológicos e com as experiências 

em milhares de conflitos, as táticas, técnicas e procedimentos foram se alterando, exigindo dos 

exércitos uma preparação intensa mesmo em épocas de paz, pois sabiam que a qualquer 

momento poderiam ser empregados em outra guerra. Entretanto, desde seu princípio, o combate 

sempre exigiu das forças envolvidas algo que tecnologia nenhuma seria capaz de desenvolver 

em seus homens: os atributos morais. 

Os esportes, mais especificamente os coletivos, se originaram em uma época muito mais 

recente. A maioria deles surgiram entre o século XVIII e a atualidade. Entretanto, mesmo sendo 

algo muito “novo” comparado ao surgimento do combate, os esportes coletivos — embora 

sofram as mesmas alterações em sua doutrina como as táticas de jogo e as estratégias em 

competições — exigem dos atletas os mesmos atributos que o combate exige dos homens de 

cada exército.  

Os esportes coletivos, em geral, possuem uma grande semelhança com o militarismo. 

Diferentemente do esporte individual — no qual o atleta preocupa-se somente com seu 

desempenho no desenvolvimento de técnicas e táticas para vencer — nos esportes coletivos, o 

atleta participa de um grupo de pessoas com um objetivo em comum específico, procurando 

desenvolver nesse grupo inúmeros atributos que irão guiar o êxito de sua equipe na derrota de 

um oponente. 

Na guerra ou no desporto coletivo observa-se forças oponentes tentando derrotar um ao 

outro, envolvendo contato físico, seja direto ou indireto, com um objetivo determinado. Para 

isso, ambos os lados realizam uma preparação intensa antes do início do conflito, realizando 

treinamentos físicos e ensaiando suas estratégias orientadas por um líder.  

Embora a natureza das ações seja diferente, a essência existente em cada uma delas é 

composta de diversos valores que norteiam o sucesso de suas operações como o espírito de 

corpo, a coesão, a disciplina, a camaradagem, a rusticidade, a liderança e outros. 

Na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), há a prática de muitos desportos. 

Durante o ano letivo, há a seleção de atletas através de uma olimpíada entre os próprios cadetes 
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para que, no segundo semestre, participem da competição âmbito Forças Armadas (Marinha, 

Exército e Aeronáutica), chamada Navamaer.   

Entretanto, nem todos os cadetes têm a oportunidade de participar de um esporte 

coletivo, integrar uma equipe e consequentemente competir na Navamaer, o que implica que o 

desenvolvimento dos atributos, principalmente a liderança, através do esporte, é restrito a uma 

pequena parcela desses militares.  

O presente tema foi escolhido devido a necessidade de estabelecer uma relação entre o 

esporte coletivo e as atividades militares desempenhadas durante a formação do futuro oficial 

de carreira do Exército.  Há a possibilidade dos atletas da Academia Militar das Agulhas Negras 

que praticam o futebol, vôlei, basquete e polo aquático desenvolverem a liderança, o espírito 

de corpo e muitos outros atributos dentro de seus respectivos esportes e que isso possa refletir 

para dentro das atividades militares.  

  Na formação dos cadetes, há, no Plano Disciplinar (PLADIS), uma carga horária 

prevista para instruí-los sobre a liderança, seus tipos e formas de emprego. No entanto, embora 

seja importante ministrá-los esse assunto, trata-se apenas de um ensino eminentemente teórico, 

o que não gera um “feedback” aos cadetes sobre como seria o exercício de suas próprias 

lideranças. 

Por ser uma escola de formação de oficiais, acredita-se que todos concluem sua 

formação como se líderes natos fossem. Embora a grade curricular possua inúmeras funções de 

comando a serem exercidas pelos próprios cadetes, muitos passam os 5 anos da formação com 

pouca ou até mesmo nenhuma oportunidade de exercer a liderança sobre alguma fração. O 

esporte coletivo, então, pode ser um mecanismo a mais para dar oportunidade a essas pessoas. 

Este trabalho foi dividido em 5 capítulos, sendo eles: A importância do desporto no meio 

militar; Os tipos da liderança militar; Os desportos coletivos na AMAN; O exercício da 

liderança na AMAN e, por fim, uma conclusão baseada em uma pesquisa realizada com os 

cadetes em conjunto com a análise dos cadetes líderes de cada equipe dos desportos coletivos 

da Academia. 

Para isso, foram empregados alguns trabalhos realizados e relatos históricos que ajudam 

a comprovar e credibilizar a ideia de que a prática de desportos contribui no exercício da 

liderança no meio militar, além de desenvolver atributos inerentes aos profissionais da guerra, 

como o espírito de corpo, a camaradagem e a abnegação. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Esse trabalho se propõe a analisar como o espírito de corpo e a liderança desenvolvidos 

em atletas através dos esportes coletivos praticados na AMAN os ajudam a serem melhores 

como militares nesses dois aspectos trabalhados. A partir da premissa de que “o esporte imita 

o combate”, pode-se afirmar que, em tempos de paz, o esporte coletivo é uma grande ferramenta 

de preparação do nosso Exército para a guerra. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Estabelecer uma relação entre a liderança exercida pelos cadetes como atletas de 

esportes coletivos e a liderança desenvolvida por eles nas atividades militares; 

Identificar os líderes das equipes e verificar o nível de liderança deles como cadetes; 

Identificar as características exigentes que aprimoram a liderança desses militares como 

atletas e como cadetes da AMAN. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A IMPORTÂNCIA DO DESPORTO NO MEIO MILITAR 

 

O desporto compreende os grandes jogos, modalidades desportivas e competições 

desportivas. Por serem atividades menos formais e mais atraentes, facilitam o congraçamento 

entre os participantes, além de fortalecer e desenvolver o espírito de corpo (EB20-MC-10.350, 

2015 p.9-1). 

O treinamento tático visa fazer com que os jogadores automatizem os movimentos 

corretos. Primeiramente, iniciam-se os treinamentos dos sistemas ofensivos e defensivos da 

equipe. Apresentados os dados desejados, começam os jogos com caráter semelhante ao da 

competição. Só os atos reflexivos conduzirão uma equipe à vitória (C 20-52, 1974, p.4-38). 

As equipes esportivas são um exemplo de grupo organizacional que encoraja o 

desenvolvimento da liderança a todos os membros. A lógica é extremamente similar à 

mentalidade do militarismo, na qual em algum momento da competição, cada jogador estará no 

cargo de liderar o time (TOWNSEND, 2013). 

Existe uma extrema semelhança entre os valores e atribuições que uma equipe deve 

possuir para vencer um campeonato e que um exército também necessita para vencer uma 

guerra. (PATTON, 1944), em seu discurso ao Terceiro Exército dos EUA, disse: “Um exército 

é uma equipe. Ele vive, come, dorme e luta como uma equipe. Esta coisa de herói individual é 

besteira”. 

(MACARTHUR, [193?]), Chefe do Estado-Maior do Exército dos Estados Unidos, 

durante a década de 1930, relatou: 

“Lá nos campos de batalha, fiquei convencido de que os militares que praticavam 

desportos tornaram-se os melhores combatentes. Eles eram os mais arrojados, os mais 

duros e corajosos de que eu dispunha. Esses homens, quando tomavam parte em 

batalhas, combatendo outros seres humanos e submetendo-se às regras do combate, 

eram os que mais prontamente estavam preparados para aceitar e fazer cumprir a 

disciplina”. 

 

Equipes desportivas e frações militares do nível pelotão compartilham diversos traços. 

A natureza da competição, a ênfase no preparo físico, a dependência do trabalho em equipe 

para cumprir um objetivo em comum e até mesmo o tamanho da unidade são tópicos que 

vinculam esses dois campos (TOWNSEND, 2013). 
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O militar moderno, como o atleta de alto rendimento, necessita de uma preparação 

psicológica adequada que lhe permita um bom desempenho sob pressão, ao competir ou atuar 

com dor, ao concentrar-se, ao ter persistência, ao ter sentimentos positivos e ao participar das 

competições ou missões, sentindo-se emocionalmente equilibrado (RIBAS, 2007). 

         

2.2 A LIDERANÇA MILITAR 

 

A liderança militar consiste em um processo de influência interpessoal do líder militar 

sobre seus liderados, na medida em que implica o estabelecimento de vínculos afetivos entre os 

indivíduos (C 20-10, 2011, p.3-3). O comandante-líder, independentemente de qualquer outra 

consideração, caracteriza-se pela autenticidade. Seus comandados sabem disso e o conhecem. 

Satisfeito esse requisito, diversos atributos definem o perfil e revelam como o líder deve ser 

(CASTRO, 2009). 

A motivação para liderar será o elemento disparador que levará o líder a integrar três 

pilares essenciais da Liderança Militar: a proficiência profissional (saber), o senso moral (ser) 

e a atitude adequada (fazer). Esses fatores criam e sustentam a credibilidade do líder militar (C 

20-10, 2011). 

A proficiência profissional é a primeira qualidade observada e exigida de alguém que 

exerce uma função de comando, pois ela indica capacidade, conhecimento e cultura. 

Ela abrange não só os conhecimentos peculiares à profissão, mas também o 

desempenho físico para conduzir os trabalhos a serem realizados, a habilidade para se 

comunicar eficazmente com o grupo, o conhecimento sobre os subordinados e, por 

fim, o cuidado ao se interagir com as pessoas. O senso moral trata-se de diferenciar 

aqueles que se utilizam do poder para fazer o bem e o correto, dos que apenas os fazem 

para tirar proveito a fim de ganhar vantagens pessoais. A atitude adequada é o fator 

essencial para a capacitação do exercício da liderança. Ela se evidencia na forma como 

o homem concilia seus princípios, crenças e valores com as ferramentas que seus 

conhecimentos lhe oferecem (C 20-10, 2011, p. 3-3). 

 

De acordo com o Manual de Campanha de Liderança Militar C 20-10 (BRASIL, 2011), 

existem três tipos ou estilos de liderança: o autocrático, o participativo e o delegativo. 

O estilo de comando autocrático dá ênfase à responsabilidade integral do comandante, 

que fixa normas, estabelece objetivos e avalia resultados (C 20-10, 2011, p.6-2). O comandante, 

nesse estilo, se dá o trabalho de encontrar as melhores soluções para os problemas e espera que 

seus subordinados cumpram as ordens sem efetuar ponderações. 
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Se você é um líder realmente duro e exigente, seu próprio sacrifício serve como fonte 

de motivação, pois demonstrará que a equipe não está sozinha (Transformando Suor Em Ouro, 

2006, p.81).  

No estilo de comando participativo o comandante encara como sua responsabilidade o 

cumprimento da missão por meio da participação, do engajamento de todos e do aproveitamento 

das ideias do grupo (C 20-10, 2011, p.6-3). Dessa forma fica mais fácil desenvolver a coesão 

do grupo, além da interdependência de seus membros, o que gera maior criatividade para as 

atividades.  

O líder militar deve: dividir os louros das vitórias com seus liderados; ouvir e assessorar; 

preparar a tropa para a missão; cuidar do preparo físico próprio e de seus comandados; manter 

a tropa bem informada; viver os valores do Exército (CASTRO, 2009). Muito mais do que 

ensinar, é ajudar a aprender. É preciso ter espírito de equipe, de união, a tal energia coletiva que 

leva à vitória. Detectar e desenvolver talentos são uma das principais atribuições do líder 

(Transformando Suor Em Ouro, 2006, p.74). 

O estilo de comando delegativo é mais indicado para grupos que tratem de assuntos de 

natureza técnica. O comandante, nessas situações, atribui a seus assessores a tomada de decisões 

especializadas (C 20-10, 2011, p.6-3).  

Segundo Chiavenato (2000), citado por (SCHNEIDER; JUNQUEIRA, 2012), na 

liderança delegativa existe liberdade para a tomada de decisões grupais ou individuais, com 

mínima participação do líder.  

Os resultados de uma pesquisa dos anos 1930 concluíram que esse estilo de liderança é 

ineficiente em todos os casos comparado aos outros dois tipos, já que se notou pouco respeito 

por ele (COSTA, 2019).  
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3 O DESPORTO COLETIVO E A LIDERANÇA NA AMAN 

 

Os esportes coletivos praticados na AMAN se restringem a apenas 4, sendo eles: o polo 

aquático, o basquetebol, o futebol e o voleibol. No início do ano letivo, realizam-se as 

Olimpíadas Acadêmicas, sendo uma competição interna âmbito Curso Básico (cadetes do 1º 

ano) e outra âmbito Armas, Quadro e Serviço (cadetes do 2º, 3º e 4º ano). Essas olimpíadas 

possibilitam a seleção de atletas, posteriormente, para as equipes principais da AMAN, as quais 

se preparam ao longo do ano para a competição mais importante âmbito escolas de formação 

das Forças Armadas (Escola Naval, Academia da Força Aérea e a Academia Militar das 

Agulhas Negras), chamada Navamaer. 

 

3.1 OS DESPORTOS COLETIVOS NA AMAN 

 

As equipes principais, formadas após o término das Olimpíadas Acadêmicas, são 

compostas por cadetes de todos os anos. Por haver uma hierarquia entre eles, há uma tendência 

nas equipes de se obter uma liderança naturalmente inclinada aos cadetes mais antigos. Isso 

nem sempre é via de regra, porém cabe aos atletas do 4º ano, geralmente, conduzir os 

treinamentos físicos, designar missões específicas, fazer com que o grupo atinja os objetivos 

diários e manter a coesão das equipes. 

 

3.1.1 O basquetebol 

 

Severino (2006) ressalta o quão importante é reconhecer as características do ambiente 

onde se pratica o Basquetebol, no qual fortalece a autoestima do atleta, assim como o seu 

espírito de liderança. 

Além disso, a prática do basquetebol auxilia no desenvolvimento físico, técnico, 

tático, psicológico, moral e social, também desenvolvendo capacidades físicas como 

coordenação, ritmo, equilíbrio, agilidade, força, velocidade, flexibilidade e resistência 

(JOBIM e col. 2008 apud BATISTA, 2017). 

No basquete, o aluno, por intermédio das ações físicas, é capacitado a atingir níveis 

intelectuais consideráveis. Além disso, tal situação também possibilita ações coletivas de 

princípios éticos de solidariedade, honestidade e companheirismo (SEVERINO, 2009). 
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Figura 1 — Basquetebol 

 

Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO (2017) 

 

3.1.2 O voleibol 

 

O voleibol contribui no desenvolvimento físico, afetivo, social e cognitivo. Ele também 

auxilia na aquisição de habilidades motoras, estimula a satisfação, a motivação e aumenta a 

concentração em outras atividades (GREGOL, 2013).  

No vôlei, bem como na vida há a necessidade de identificar talentos, de motivar as 

pessoas, de colaborar com o desenvolvimento de cada membro do grupo e, principalmente, de 

se obter um espírito de equipe que torne o desempenho do time muito superior à soma dos 

indivíduos (REZENDE, 2006). 

O voleibol talvez seja o esporte que mais exige a coletividade de todos. No basquete, 

um jogador pode sair do campo defensivo, avançar até o campo ofensivo sozinho e fazer a cesta, 

o que é chamado de “coast to coast”. No futebol a mesma ideia pode ser realizada por um 

jogador talentoso que drible a equipe adversária e faça o gol por mérito próprio. Já no voleibol, 

Rezende (2006) disse: “como posso ter o melhor atacante sem o melhor levantador? De que 

serve o melhor levantador sem um bom passador? Como posso ter o melhor time sem a soma 

desses talentos e sem as lideranças que os façam atuar juntos, integrados, uns em função dos 

outros? ”.  
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Figura 2 — Voleibol 

 

Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO (2017) 

 

3.1.3 O polo aquático 

 

Figura 3 — Demandas motoras, afetivo-sociais e cognitivas do ensino do nadar 

 

Fonte: FREUDENHEIM, GAMA, e CARRACEDO (2013) 

 

A prática do polo aquático estimula o desenvolvimento do motor aquático, como o 

equilíbrio, o reflexo, a respiração e a motricidade. Além disso, o esporte desenvolve o domínio 

afetivo-social, destacando-se valores e atitudes como a motivação, a iniciativa, a confiança e o 

espírito de corpo com o treinador e com os colegas (FERREIRA, 2013).  
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Sendo assim, o polo aquático pode ser considerado extremamente importante uma vez 

que desenvolve aspectos inerentes às atividades aquáticas militares, como a transposição de 

curso d’água e a flutuação, os quais também são objetos de avaliação em cursos operacionais 

como o Curso de Ações de Comandos e o Curso de Operações na Selva. 

 

Figura 4 — Polo aquático 

 

Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO (2017) 

 

3.1.4 O futebol 

 

O futebol, no início de sua história, possuía um estilo selvagem e era utilizado para 

treinamentos militares. Embora alguns autores definam a criação do esporte nos meados do 

século XIX, há correntes as quais acreditam que o futebol surgiu na antiguidade e veio sofrendo 

adaptações até se tornar o esporte como é conhecido hoje. 

No século VIII A.C, havia o Harpastum, jogo criado pelos romanos depois da conquista 

da Grécia. A partida era jogada com uma bola de couro com crina de animal e o objetivo era 

transpor dois bastões ligados a cordão de seda. Essa atividade era muito admirada pelos 

soldados devido à violência e combatividade (BORSARI, 1989 apud VIANA, 2012). 

Por volta de 206 A.C o imperador chinês Huang-Ti publicou um livro regulamentando 

o esporte, que, em seguida, foi inserido no militarismo (BORSARI, 1989 apud VIANA, 2012). 

Posteriormente, com a proibição desse jogo, foram criadas regras para coibir a violência 

como a mensuração do campo, a não utilização das mãos, dando origem ao football executado 

com os pés (VIANA, 2012). 
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Figura 5 — Futebol 

 

Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO (2017) 

 

3.2 O EXERCÍCIO DA LIDERANÇA NA AMAN 

 

Durante a formação do oficial de carreira do Exército, existem inúmeras ocasiões em 

que os cadetes passam por diversas funções de comando e, assim, devem se esforçar para liderar 

seus comandados. Além disso, há no PLADIS do cadete uma carga horária total de 56 horas 

previstas para instruções, sendo 36 delas aulas teóricas sobre fundamentos da liderança, 

capacidades, princípios e cultura militar, e as 20 restantes sendo utilizadas para um Exercício 

Prático Supervisionado (EPS). No entanto, há um antagonismo quando se observa esse assunto 

visto que ao final da formação, ainda se consegue encontrar militares que tiveram pouca ou até 

mesmo não possuíram alguma chance. Isso ocorre pelo grande efetivo de cadetes frente as 

oportunidades de comandar uma fração.  

 

Figura 6 — Carga Horária de instruções sobre Liderança Militar da AMAN 

 

Fonte: AMAN (2020) 
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Entre as diversas atividades existentes na formação da AMAN que exigem o exercício 

da liderança e do espírito de corpo, destacam-se a Seção de Instrução Especial (SIEsp) e o 

Exercício de Desenvolvimento da Liderança (EDL). Trata-se de atividades extremamente 

extenuantes cuja missão é desenvolver no cadete os atributos da área cognitiva, psicomotora e 

afetiva, com dificuldades de caráter físico, fisiológico e psicológico. 

 

3.2.1 A Seção de Instrução Especial 

 

A SIEsp é um estágio realizado pelos cadetes anualmente que busca a máxima imitação 

do combate. Seus instrutores são militares extremamente experimentados e exigem dos 

estagiários uma impecável preparação material, física e, principalmente, psicológica. 

A Instrução Especial ministrada na SIEsp é uma ferramenta fundamental para a 

formação do oficial de carreira da linha bélica, tornando-o capaz de superar as adversidades 

mesmo sob forte pressão, não desviando seu foco da missão principal, independentemente da 

situação de crise que possa surgir (REGIANI e LUIZ, 2018). 

Ao longo dos 4 anos da AMAN, o cadete realiza 4 estágios, sendo eles: Estágio Básico 

do Combatente de Montanha (1º ano), Estágio de Vida na Selva e Técnicas Especiais (2º ano), 

Estágio de Patrulhas de Longo Alcance com Características Especiais (3º ano) e Estágio de 

Operações Contra Forças Irregulares (4º ano). Cada estágio é dividido em 2 turnos, sendo 

metade da turma em cada um, com duração de 5 dias (segunda à sexta) cada. 

Cada turno possui um cadete comandante e um subcomandante, chamados de 100 e 101 

respectivamente. O turno é dividido, geralmente, em 6 pelotões de operações especiais 

(Pelopes) que possuem, também, um comandante e um subcomandante. 

Tanto o 100 e o 101, como os comandantes e subcomandantes de Pelopes são cadetes 

indicados pelos seus respectivos cursos devido ao bom desempenho e exemplo como cadetes e 

a eles são atribuídas inúmeras responsabilidades durante a atividade. 

Durante o estágio, os instrutores impõem uma séria de cobranças aos estagiários em 

relação ao nível de conhecimento dos assuntos avaliados. Além disso, há uma forte carga sobre 

o peso da mochila, equipamento e armamento, somados à privação do sono e pressão 

psicológica, tudo com a finalidade de tornar o ambiente operacional semelhante ao do combate. 

A ideia central da SIEsp é desenvolver no cadete, através de todas essas imposições da 

equipe de instrução, a resiliência necessária para liderar em condições adversas. 
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Após o término do estágio, cada cadete recebe seu conceito, que indica como foi o 

desempenho individual de cada um nas atividades avaliadas pelos instrutores durante a semana. 

Os conceitos são: Insuficiente (I), Regular (R), Bom (B), Muito Bom (MB) e Excelente (E). 

Sendo assim, são elencados 8 destaques gerais (4 por turno), devido ao elevado desempenho no 

conceito somado ao teste sociométrico feito entre os militares de cada Pelopes. 

 

Figura 7 — Estágio 1º Ano da SIEsp 

 

Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO (2018) 

 

3.2.2 O Exercício de Desenvolvimento da Liderança 

 

O EDL é um dos exercícios mais difíceis e temidos a ser realizado pelos cadetes na 

formação. Caracterizado pelo extremo desgaste físico e psicológico, o Exercício de 

Desenvolvimento da Liderança é uma atividade realizada pelos cadetes do 3º ano da AMAN e 

conduzida pelos do 4º ano. Cada curso (Armas, Quadro e Serviço) tem uma maneira de 

realizar o exercício. Entretanto, de uma forma geral, ele se resume em um campo, em que os 

pelotões são divididos em patrulhas, as quais executam oficinas que apresentam diversas 

situações do combate, que exigem do cadete muita fibra, iniciativa e tenacidade.  

Durante a realização do exercício os cadetes devem ser expostos a sensações que 

sentiriam em zona de combate. O desconhecimento do que cada oficina exigirá e do tempo de 

duração da atividade geram o medo e a surpresa. O desgaste físico provocado pela demanda 

de esforço extremo gera fome, sede e fadiga. As condições do terreno escolhido podem impor 

desconforto pelo frio, calor e relevo acidentado (TANAKA, 2020). 
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No final do exercício, cada patrulha recebe sua avaliação de desempenho, bem como 

cada cadete obtém um grau individual. Os melhores avaliados, de acordo com a diretriz de 

cada curso, sagram-se destaques do EDL. 

Exercer a liderança sob estresse exige diversos atributos em conjunto com a motivação 

interna para que o militar almeje os objetivos desejados junto a sua fração. Assim, é 

importante para a formação do líder a estruturação de atividades que tornem os elementos da 

motivação interna o centro das atenções (TANAKA, 2020). 

 

Figura 8 — Exercício de Desenvolvimento da Liderança na AMAN 

 

Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO (2017) 
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4 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Foi realizada uma pesquisa mista. Em um primeiro momento, realizou-se um 

questionário para identificar e analisar os cadetes líderes das equipes de basquetebol, futebol, 

voleibol e polo aquático da AMAN. Em seguida, os líderes elencados foram entrevistados a fim 

de verificar a avaliação das atividades deles no meio militar, como conceito dos estágios da 

SIEsp, destaques em exercícios no terreno, desempenho no EDL e outros aspectos. Tudo com 

o propósito de correlacionar a liderança exercida dentro da modalidade desportiva com a 

liderança das atividades militares. O questionário realizado está no final deste trabalho 

(Apêndice A). 

 

4.2 MÉTODOS 

 

 O método de pesquisa utilizado, inicialmente, foi a dedutiva, visto que as perguntas 

realizadas proporcionaram uma análise objetiva dos cadetes atletas em relação aos atributos 

desenvolvidos dentro de suas respectivas equipes e a influência dessas atitudes no meio militar.  

 

4.2.1 Detecção e avaliação dos líderes das equipes 

      

A pesquisa foi realizada com 47 atletas distribuídos entre as modalidades basquetebol, 

voleibol, futebol e polo aquático. Foram realizadas algumas perguntas (Apêndice A) para que 

se pudesse identificar o líder de cada equipe, além de outras perguntas relacionando as atitudes 

militares ao esporte coletivo. 

       

4.2.2 Avaliação das atividades militares dos líderes elencados 

 

Foi realizada outra pesquisa com os cadetes atletas elencados como líderes de suas 

respectivas equipes para verificar o desempenho deles em atividades militares. 

       



27 

 

  

4.2.3 Comparação e análise dos resultados 

 

Por último, foi avaliado se as atividades realizadas no meio militar pelos líderes de cada 

desporto coletivo correspondem ao desempenho da liderança e espírito de corpo desses 

militares como atletas. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foi realizado um estudo de campo com 47 cadetes atletas de esportes coletivos como o 

voleibol, o basquetebol, o futebol e o polo aquático. O estudo teve como finalidade avaliar o 

impacto que o desporto coletivo proporciona no desenvolvimento de valores atitudinais no meio 

militar, bem como estabelecer uma relação de liderança entre o esporte e o militarismo.  

 

5.1 RESULTADOS 

 

A primeira fase da pesquisa teve como objetivo a identificação dos líderes das 

determinadas modalidades, a fim de avaliar o tipo da liderança exercida por eles e os aspectos 

que devem ser levados em consideração para liderar um grupo. 

 

Gráfico 1 — Relação entre talento e liderança 

 

Fonte: Do Autor (2020) 

 

Analisando o gráfico acima, mais da metade dos cadetes (26 de 21 deles) responderam 

que o líder indicado por eles não era o mais talentoso. Com isso, pode-se perceber que nem 

sempre o atleta mais talentoso vai ser o líder de uma equipe.  

O talento e a habilidade com certeza são ferramentas muito importantes para se obter a 

liderança, mas existem outros fatores também muito relevantes que devem ser levados em 

consideração. Ser um líder não se trata somente de ser o maior pontuador ou o melhor jogador. 

O líder indicado é o mais talentoso da 
equipe?

SIM NÃO
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Se trata da habilidade de manter o grupo coeso, de explorar as capacidades de cada integrante 

e de manter o equilíbrio emocional da equipe em momentos vulneráveis.  

Rezende (2006) já dizia que a diferença entre o bom jogador e o grande jogador é a que 

o bom possui talento, ao passo que o grande, além de jogar, compartilha esse talento com seus 

companheiros, fazendo com que os outros joguem ainda melhor e a equipe vença. Liderar é dar 

o exemplo para que os outros saibam como se faz e se esforcem para repetir a tarefa no mesmo 

nível ou ainda melhor. Essa é a única liderança que se sustenta com o tempo. Nada do que se 

diz influencia mais as pessoas do que aquilo que se faz. Liderar é inspirar e influenciar pessoas 

a fazerem a coisa certa, de preferência entusiasticamente e visando ao objetivo comum. 

 

Gráfico 2 — Tipos da liderança exercida pelos líderes indicados 

 

Fonte: Do Autor (2020)         

 

Analisando os tipos da liderança exercida pelos atletas elencados como os líderes de 

suas respectivas equipes, pode-se perceber que a liderança democrática, ou seja, aquela 

caracterizada pela busca da opinião de outros integrantes do grupo para a tomada da decisão, é 

a mais caracterizada nesses atletas. Dos 47 entrevistados, 31 responderam que seus líderes de 

equipes adotam esse tipo. 

Ao utilizar a equipe para levantar linhas de ações diferentes antes de decidir o que será 

feito em um momento difícil de uma partida, por exemplo, o líder consegue minimizar os riscos 

e aumentar a eficiência dos seus atos. Isso não é possível quando se trata da liderança 

autocrática, em que o líder centraliza as tarefas e toma as decisões baseadas na sua própria 

perspectiva, e também não é viável na liderança delegativa, na qual o líder deixa o grupo livre 

para fazer o que quiser, gerando a desordem. 

Tipos de liderança

Democrática Autocrática Delegativa
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Gráfico 3 — Relação entre os líderes no esporte e líderes nas frações militares 

 

Fonte: Do Autor (2020) 

 

Ao serem perguntados se confiariam nos líderes de suas equipes como comandante de 

fração em uma operação militar, quase a totalidade dos cadetes atletas (44 de 47 deles) 

responderam que sim. Embora sejam atividades de natureza diferentes, pode-se afirmar que 

esse resultado corresponde a uma aproximação ou semelhança entre a forma de liderar no 

militarismo e no desporto coletivo, o que demonstra que esses líderes são competentes, também, 

em suas frações militares. Dos 4 mais votados como os líderes das equipes (1 de cada 

modalidade), 2 deles foram destaques de estágios da Seção de Instrução Especial (SIEsp) e 1 

foi destaque geral do Exercício de Desenvolvimento da Liderança (EDL).  

 

Líder militar x Líder desportivo

SIM NÃO N.D.A
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Gráfico 4 — Semelhança entre as sensações experimentadas em combate e as experimentadas 

em uma competição 

 

Fonte: Do Autor (2020) 

 

Acima pode-se perceber que a maioria dos cadetes (45 dos 47 atletas) responderam que 

acreditam que as sensações experimentadas em uma competição esportiva se assemelham às 

experimentadas em combate. 

Em uma competição desportiva, é inevitável que o atleta não se sinta ansioso e nervoso 

antes da partida. Em uma batalha ou conflito, é quase impossível um soldado não se sentir com 

medo e inseguro. Afinal de contas é sua vida que está em jogo. 

Nesses dois eventos, tanto os atletas como os militares se sentem inseguros por não 

saberem o que está por vir. As infinidades de situações que são passíveis de acontecer como 

uma cobrança de pênalti ou uma possível granada inimiga lançada sob o abrigo de um soldado 

geram o estresse no ser humano em seus respectivos níveis. 

Segundo a teoria da Síndrome de Adaptação Geral, quando o organismo é estimulado 

em certo nível, há o aumento das necessidades fisiológicas, exigindo que mecanismos de 

compensação atuem para responder a eles. Esses estímulos são os agentes estressores ou 

estressantes, e a reação consequente é o que se conhece por estresse (RIBAS, 2007). 

Obter o controle das consequências geradas pelo estresse talvez seja a habilidade mais 

valiosa que um atleta de alto rendimento ou um militar do Exército possa possuir. Não importa 

o quão habilidoso ou talentoso a pessoa seja, se a pessoa não possuir equilíbrio emocional, ela 

não será apta a desempenhar suas funções a contento. Isso é o que diferencia o bom soldado do 

Sensações do combate x sensações da 
competição

SIM NÃO N.D.A
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grande soldado ou o bom atleta do grande atleta. Entretanto, para se obter esse controle, é 

necessário um bom preparo e treinamento psicológico.  

Assim, o esporte militar de alto rendimento pode ser definido como a forma mais 

simples e próxima da realidade do combate, capaz de adestrar seus integrantes para dar o melhor 

de si na conquista de seus objetivos, tanto no meio esportivo quanto nos grandes teatros de 

operações modernos (RIBAS, 2007) 

        

Gráfico 5 — Atributos desenvolvidos no convívio, treinamentos e competições desportivas que 

refletiram no desempenho como militares 

 

Fonte: Do Autor (2020) 

 

Ao serem perguntados quais desses atributos acima desenvolvidos através da prática do 

desporto coletivo mais impactaram no desempenho dos atletas como militares, pode-se 

perceber que o espírito de corpo, a camaradagem e a liderança foram as atitudes mais votadas 

pelos cadetes. Embora haja outros atributos importantes que também foram bastante votados 

como a cooperação, a abnegação e a sociabilidade, os três primeiros elencados sugerem que 

eles são a essência para se obter excelência em ambas as atividades (desportivas e militares). 

Na história do esporte, inúmeras foram as vezes em que uma equipe com menos talento 

que a outra se sagrou vitoriosa em uma competição. Rezende (2006) já dizia que um time com 

o espírito de equipe forte é bem maior que a soma dos meros talentos individuais.  

Pode-se utilizar como exemplo as finais da NBA de 2004, quando a equipe do Detroit 

Pistons, que não contava com nenhuma estrela do basquete, se sagrou campeã sobre o time dos 
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Los Angeles Lakers, que possuía diversos astros do esporte como Kobe Bryant, Shaquille 

O’Neal, Gary Payton e Karl Malone. A forte coesão, a falta de indivíduos egoístas e a vontade 

de vencer uma das equipes mais fortes da história do basquete levaram a equipe a lograr êxito 

e entrar para a história. 

Na noite em que o Detroit foi campeão, o colunista Mitch Albom da imprensa Free Press 

disse: “Ao longo do caminho, eles (Detroit Pistons) quebraram o molde das equipes campeãs 

da NBA. Os quatro futuros Hall of Famers (Shaquille O’Neal, Kobe Bryant, Gary Payton e Karl 

Malone) serão lembrados, nessa temporada, por todas as coisas que os Pistons não foram: 

gananciosos, egoístas, chorões e confusos”. 

 

5.2 ANÁLISE DAS CONQUISTAS MILITARES DOS LÍDERES ELENCADOS 

 

Após identificados os líderes de cada desporto coletivo, foi realizada uma pesquisa com 

eles a fim de verificar quais atividades militares esses cadetes obtiveram destaque, seja em 

exercícios no terreno, no dia a dia ou em qualquer outro evento específico. 

 

5.2.1 Líder do basquetebol 

 

Do curso de Infantaria, o cadete elencado como líder da equipe de basquetebol da 

AMAN obteve as seguintes conquistas militares: destaque do pelotão no 1º ano, campeão da 

Regata da Engenharia em 2018, escalador militar do Estágio Básico do Combatente de 

Montanha (SIEsp do 1º ano), comandante de Pelopes na SIEsp do 3º ano, destaque da SIEsp do 

3º ano, campeão das Olimpíadas Acadêmicas nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021 e campeão 

da Navamaer nos anos de 2018 e 2019. 

 

5.2.2 Líder do voleibol 

 

Do curso de Infantaria, o líder da equipe de voleibol obteve, até o presente momento, os 

seguintes méritos durante a formação: destaque conceito atitudinal na Escola Preparatória de 

Cadetes do Exército (EsPCEx), destaque pelotão na EsPCEx, destaque do Exercício de Longa 

Duração em 2017, escalador militar do Estágio Básico do Combatente de Montanha (SIEsp do 
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1º ano), campeão das Olimpíadas Acadêmicas nos anos de 2020 e 2021 e campeão da Navamaer 

em 2019. 

 

5.2.3 Líder do futebol 

 

Do curso de Infantaria, o cadete elencado como líder da equipe de futebol da AMAN 

obteve até o presente momento as seguintes conquistas: destaque do pelotão na EsPCEx, 

destaque da companhia na EsPCEx, destaque do pelotão no 1º ano da AMAN, melhor 

combatente da companhia no 1º ano, “100” da SIEsp do 1º ano, destaque da SIEsp do 1º ano, 

escalador militar do Estágio Básico do Combatente de Montanha (SIEsp do 1º ano), campeão 

das Olimpíadas Acadêmicas nos anos de 2018, 2019 e 2020 e campeão da Navamaer em 2019. 

 

5.2.4 Líder do polo aquático 

 

Do curso de Cavalaria, o líder da equipe de polo aquático da AMAN obteve os seguintes 

méritos e destaques na formação até o presente momento: melhor conceito do pelotão na 

EsPCEx, destaque do pelotão no 1º ano da AMAN, melhor combatente do pelotão no 1º ano, 

comandante de Pelopes da SIEsp do 1º e do 2º ano, escalador militar do Estágio Básico do 

Combatente de Montanha (SIEsp do 1º ano), destaque do Hipão (exercício no terreno do Curso 

de Cavalaria), melhor conceito atitudinal no 2º ano e no 3º ano, destaque geral do EDL da 

Cavalaria no 3º ano (Operação Centauro) e campeão das Olimpíadas Acadêmicas de 2021. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nos estudos e pesquisas realizadas, pode-se concluir que a prática dos 

desportos coletivos na AMAN exigem competências e atitudes que são necessárias para o 

desenvolvimento da liderança e do espírito de corpo tanto no meio desportivo quanto no meio 

militar.  

As atividades, embora possuam natureza diferentes, se assemelham através da 

necessidade em se relacionar com as pessoas para se obter um grupo coeso e dedicado a atingir 

as metas propostas em curto prazo (treinamentos e adestramentos), visando um objetivo final 

em comum. Este processo exige a figura de um líder que tenha a capacidade de guiar a sua 

equipe ou seu pelotão na direção certa, mantendo os integrantes sempre focados e motivados 

para cumprir, com êxito, as missões designadas. 

Notou-se neste trabalho que esse líder não necessariamente deve ser o mais talentoso, e 

sim aquele que possua a capacidade de lidar com as pessoas envolvidas, mantendo-as motivadas 

e com o elevado espírito de corpo entre elas, visto que um grupo coeso e dedicado supera 

quaisquer meros talentos individuais. 

Ao analisar o desempenho dos líderes de cada equipe de desporto coletivo da AMAN, 

pode-se notar que os 4 cadetes possuem conquistas significantes no meio militar, como 

destaques do estágio da Seção de Instrução Especial e dos Exercícios de Desenvolvimento da 

Liderança, bem como sagraram-se campeões nas competições esportivas como as Olimpíadas 

Acadêmicas e a Navamaer. Além disso, pode-se observar que eles também obtiveram um 

elevado conceito atitudinal durante a formação, sendo algo a servir de exemplo aos demais 

cadetes. 

Outro aspecto observado na pesquisa realizada com os cadetes atletas é a proximidade 

das sensações experimentadas tanto em uma competição desportiva quanto em um exercício ou 

missão militar. Os fatores estressores geram a incerteza e a insegurança em não se saber o 

resultado dessas duas atividades ou das capacidades do adversário. Isso é algo que pode 

aproximar bastante, por exemplo, uma final de futebol de uma operação de Garantia da Lei e 

da Ordem. Assim, praticar desportos coletivos ajudará o militar a se ambientar quanto as essas 

sensações e, consequentemente, exigirá que ele controle suas emoções para que elas estejam 

equilibradas no momento de se tomar uma decisão. 
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6.1 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se, então, neste trabalho, que a camaradagem, o espírito de corpo e a liderança 

são as principais atitudes desenvolvidas pela prática de desportos coletivos. Isso pode ser notado 

através da pesquisa feita com os 47 cadetes atletas e, também, na análise de destaques e méritos 

dos líderes de cada equipe. 

Além disso, pode-se afirmar que o talento não é fator preponderante para se obter a 

liderança do grupo, e sim a capacidade de manter a equipe coesa e motivada para cumprir seus 

objetivos. Sendo assim, notou-se que o tipo de liderança mais adequado a se utilizar é o da 

democrática, visto que ela proporciona a participação das pessoas na elaboração de soluções de 

problemas e na sugestão de ideias que possam evoluir o nível do grupo e minimizar os riscos 

que possam aparecer. 

Por fim, o esporte coletivo é uma excepcional ferramenta para se desenvolver o espírito 

de corpo e a liderança dos futuros oficiais do Exército Brasileiro. Praticá-los, além de contribuir 

para a saúde física e mental, ajuda a entender que, tanto no esporte como na vida militar, as 

pessoas precisam umas das outras se quiserem atingir seus objetivos, sejam eles ganhar uma 

batalha ou uma competição. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A – Questionário sobre a liderança exercida nos esportes coletivos da AMAN 

Em sua opinião, quem é o líder da 

sua equipe? 
__________________________________________ 

Esse líder indicado é o atleta mais 

talentoso da equipe? 
SIM NÃO 

 

Qual é o tipo da liderança exercida 

pelo líder da sua equipe? 

(autoritário, democrático ou 

delegativo) 

AUTOC. DEMOC. DELEGAT. 
 

Você confiaria no líder de sua 

equipe como comandante de sua 

fração em um exercício/operação  

militar? 

SIM NÃO N.D.A 
 

Você acredita que as sensações ao 

participar de uma competição 

esportiva se assemelham às 

sensações experimentadas no 

combate?  

SIM NÃO N.D.A 
 

Quais atributos você acredita ter 

desenvolvido através dos 

treinamentos/convívio/competições 

de sua equipe que refletiram no seu 

desempenho como militar? 

Camara

dagem 

Espírito 

de 

corpo 

Lideran

ça 

Coopera

ção 

Respons

abilidad

e 

Abnega

ção 

Lealdad

e 

Rusticid

ade 

Combat

ividade 

Sociabil

idade 
 

 

 

  

 

 


