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RESUMO 

 

 

 

 Com o advento das novas tecnologias e das novas formas de combate 

que surgem e estão presentes no cenário mundial, o Exército Brasileiro busca, 

através do incentivo a pesquisa nas suas escolas de formação, especialização 

e aperfeiçoamento, revisar sua base doutrinária, buscando propostas de 

atualização, idealização ou revisão da forma de combater, tudo com a 

finalidade de manter o preparo de suas tropas em acordo com as necessidades 

que surgem nos combates dos dias atuais. Sendo assim, como forma de 

colaborar com esse importante processo, analizamos a base doutrinária 

existente no que se refere ao ataque de um batalhão de infantaria, comparando 

com o assunto produzido por países vizinhos e países que são referência 

mundial no assunto. Após revisados e comparados, os conteúdos passarão por 

uma análise da qual podemos ter como conclusão uma modificação ou não da 

doutrina militar terrestre existente até o presente momento.   
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ABSTRACT 

 

 

 

With the advent of new technologies and new forms of combat that 

appear and are present on the world stage, the Brazilian Army seeks, through 

incentives to research in its training, specialization and improvement schools, to 

revise its doctrinal basis, seeking proposals for updating, idealization or revision 

of the way to fight, all with the purpose of maintaining the preparation of its 

troops in accordance with the needs that arise in the combat of the present day. 

Therefore, as a way of collaborating with this important process, we analyzed 

the existing doctrinal basis with regard to the attack of an infantry battalion, 

comparing it with the issue produced by neighboring countries and countries 

that are a world reference in the matter. After being analyzed and compared, 

the contents underwent an analysis of which we can conclude whether or not a 

modification of the existing terrestrial military doctrine to date. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O ataque é, conforme os manuais vigentes do Exército Brasileiro, o 

principal tipo de operação ofensiva da Infantaria, realizando operações 

terrestres agressivas com a predominância do movimento e da manobra, 

concentrando poder de combate superior ao do inimigo utilizando-o para 

destruir ou neutralizar as forças inimigas através do fogo, do movimento e da 

ação de choque.  

Atacar é fundamental para decisão dos combates, o que torna algumas 

de suas características essenciais para o sucesso no teatro de operações, 

sendo uma delas a exigência da superioridade de poder de combate no local 

da ação. Tudo para atingir as finalidades que podem definir quem leva a vitória 

no conflito armado, que são: destruir as forças inimigas, obter informações 

sobre o inimigo, conquistar áreas de importância no terreno ou privar o inimigo 

de recursos essenciais. 

O objetivo do ataque é garantir o controle do terreno dominado, recursos 

e centros populacionais, fatores fundamentais para garantir o domínio tempo 

espacial do conflito, tornando-o essencial para garantir o final do conflito com 

vitória. 

Para entendermos com maior riqueza de detalhes como funciona o 

ataque, ele é subdividido em dois tipos: ataque coordenado e ataque de 

oportunidade. Estes, possuem várias formas de manobra, na qual destacamos 

o ataque frontal, a penetração, o desbordamento, o envolvimento e a 

infiltração. Quanto à sua organização, pode ser dividido em ataque principal, 

ataque secundário e reserva. Quanto à sua disposição no terreno, pode ser 

empregado como dispositivo com uma companhia em primeiro escalão, 

dispositivo com duas companhias em premeiro escalão ou dispositivo com 

mais de duas companhias em primeiro escalão. 

Tendo em vista que a doutrina vigente sobre o assunto teve sua última 

atualização publicada no ano de 2003, será analizada a necessidade de 

retificação ou atualização da documentação, com base na doutrina e 
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documentação de outras nações que possuem similaridade no modo de operar 

do nosso Exército. 

 

 

1.1 PROBLEMA 

 

 

Tendo em vista que o Brasil ocupa uma posição expressiva no cenário 

mundial, sendo um dos maiores países em extensão territorial e população, 

possuindo um potencial econômico emergente, além de manter dentro de seu 

território o que para muitos é tido como patrimônio da humanidade – A floresta 

Amazônica – faz-se necessário que o país possua um exército forte, equipado 

e preparado para defender a soberania nacional. 

Assim, como forma de credibilidade, o Exército Brasileiro mantém-se 

atualizado e influente perante o cenário mundial, procurando atuar em conjunto 

com outras nações em missões internacionais que, em sua grande maioria, são 

subsidiadas pela Organização das Nações Unidas (ONU). Nestas atividades, 

das quais podemos citar a mais recente, Missão no Haiti, o Brasil demonstra 

para o mundo que possui um Exército eficiente e atualizado, totalmente 

capacitado para proteger as riquezas naturais do país, bem como dar a 

garantia para que atinja um papel forte no cenário mundial. 

 

 

1.1.1 Antecedentes do Problema 

 

 

Com isso, tendo como objetivo verificar, através da metodologia 

científica, se a doutrina militar terrestre está atualizada, de acordo com os 

princípios de guerra, haja vista que sua última edição revisada e aprovada 

consta do ano de 2003 e, uma nova edição revisada em 2007 carece, até a 

presente data, de aprovação, comparando nossa doutrina com a literatura de 

outros exércitos, será verificado se o conteúdo doutrinário existe no artigo IV do 

capítulo IV do manual C7-20 Batalhões de Infantaria, o Ataque, que é o 
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principal modo de um exército obter vantagem perante seus inimigos, está 

alinhado com as doutrinas de outros exércitos que são referencias mundiais. 

 

 

1.1.2 Formulação do Problema 

 

 

Portanto, para orientar a pesquisa e o desenvolvimento doutrinário com 

as demandas de emprego do exército brasileiro, o problema é: 

 Realizar a verificação da necessidade de atualização doutrinária do 

batalhão de infantaria no ataque, dentro dos princípios de guerra, considerando 

a doutrina de outros exércitos e experimentações doutrinárias. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

Analisar se a doutrina atual de um batalhão de infantaria no ataque é 

ideal para emprego nos combates modernos (atendendo aos princípios de 

guerra em vigência) e se ela se equipara com a doutrina de outros exércitos. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

Para alcançar em plenitude o resultado, tomando por base o objetivo 

geral, foram levantados objetivos específicos, abaixo relacionados, que 

conduzirão a execução dos trabalhos e o encadeamento lógico do raciocínio 

descritivo. 
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- Apresentar os tipos, formas de manobra e orzanização do BI no 

ataque; 

- Apresentar os princípios de guerra da doutrina militar terrestre; 

- Identificar a doutrina de outro(s) Exército(s), no referente ao ataque de 

um batalhão de infantaria; 

- Comparar as doutrinas vigentes com os princípios de guerra já 

consolidados. 

 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

 

Tomando por base os objetivos definidos, formulou-se as seguintes 

questões de estudo: 

- Os princípios de guerra apontados na doutrina militar terrestre são 

encontrados nas definições de ataque do Manual de Campanha C7-20? 

- Os tipos de ataque são suficientes para classificação? 

- As formas de manobra abregem as situações necessárias? 

- A organização do ataque é ideial para os combates atuais? 

- Diferenças encontradas entre a doutrina brasileira e de outros países. 

 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

 

O presente estudo tem como modalidade o caráter exploratório que 

busca resultados objetivos que possam ser aplicados a atividades práticas, 

buscando manter um excelente nível da manobra do batalhão de infantaria no 

ataque, abordando o tema pelo método qualitativo, buscando nivelar a doutrina 

militar aplicada a manobra ataque com a doutrina de outros exércitos. 

O período a ser analisado compreende na busca por conteúdos 

produzidos pelo Exército Brasileiro a respeito do assunto a partir do ano de 
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2007 até a presente data. Nas literaturas estrangeiras analisadas, tomaremos 

por base a última atualização.  

Trata-se de uma revisão bibliográfica, onde primeiramente 

selecionaremos fontes de consulta de reconhecida importância, em manuais 

nacionais, selecionando aqueles que possam agregar conteúdo literário às 

definições já existentes do tema. Em um segundo momento, buscar-se-á 

material de pesquisa em manuais estrangeiros, em especial dos exércitos 

Americano e Argentino, também com o objetivo de agregar ou atualizar os 

conceitos existentes como forma de consubstanciar um corpo de literatura 

moderno e compreensível. 

O assunto será desenvolvido na seguinte sequência: coleta de dados, 

leitura analítica, argumentação e discussão dos resultados. 

Na finalização da pesquisa, chegar-se-á à conclusão da existência ou 

não da necessidade de atualização do capítulo do C7-20 que trata do ataque 

do batalhão de infantaria, contribuindo assim para sanar qualquer defasagem 

presente na doutrina militar terrestre. Além disso, após ter-se o produto final da 

pesquisa, será feita uma correlação do resultado com os princípios de guerra 

em vigência, os quais reforçarão a aplicação prática da doutrina apresentada. 

 

 

1.5 JUSTIFICATIVAS 

 

 

Observa-se com o passar dos anos a constante modernização das 

táticas e técnicas de guerra, bem como a mudança nos moldes do combate, 

que a cada dia que passa vai deixando de lado o modo convencional de 

atuação, em campos abertos, caracterizado pela busca do domínio de 

acidentes capitais no terreno que garantam a vantagem no teatro de 

operações, para dar espaço ao combate indireto, irregular, com uma força 

atacante bem definida, fortemente equipada e instruída contra uma força 

irregular camuflada em meio à população, ocupando centros urbanos onde o 

controle do poder de fogo é essencial para que os direitos internacionais dos 

conflitos armados não sejam feridos. 
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Assim, vê-se os exércitos se adaptando às novas tecnologias e 

adequando suas doutrinas de operação, modificando as características das 

manobras e dos meios empregados no combate. 

Nesse contexto, surge a necessidade de verificar se os princípios de 

guerra apontados na doutrina militar terrestre do Exército Brasileiro continuam 

sendo observados nas definições do ataque do batalhão de infantaria. Serão 

comparadas as definições existentes, levando em consideração as 

experimentações já concluídas e as experiências doutrinárias de outros 

exércitos, em especial o americano. 

O trabalho trará a conclusão sobre uma possível mudança na doutrina, 

ou mesmo algumas atualizações na doutrina corrente, de acordo com as 

concepções estratégicas e doutrinárias da Força; Caso não haja necessidade 

de mudanças, após comparação entre as três doutrinas analisadas, 

discoremos se elas são eficientes nos dias de hoje. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 Análise Sumária 

 

 

A coleta de dados se iniciou com um estudo bibliográfico, com o intuito 

de revisar o que existe e reunir dados para uma análise sucinta, sobre o 

batalhão de infantaria no ataque, bem como sobre os princípios de guerra da 

doutrina militar terrestre.  

Conforme prescreve o Manual de Campanha dos batalhões de Infantaria 

do Exército Brasileiro, a definição de ataque é a seguinte: 

a. O ataque é o principal tipo de operação ofensiva da infantaria, 

caracterizado pelo emprego coordenado do fogo e do movimento 

para a conquista de objetivos. 

b. O ataque requer a observância de todos os princípios de guerra, 

em particular a manobra, a simplicidade, a surpresa e a massa. 

(BRASIL, 2003 p. 4-22) 
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Como mencionado na introdução, por definição o ataque é a manobra 

que define as batalhas durante um conflito. Por este motivo, ressalta-se a 

importância de uma verificação meticulosa em sua doutrina, buscando a 

manutenção de definições modernas e eficientes, sempre coerente com os 

princípios de guerra de nossa doutrina. 

Têm-se também, outra definição pertinente no Manual de Operações da 

nossa Força Terrestre que é: 

O ataque é uma operação que visa a derrotar, destruir ou neutralizar 

o inimigo. Existem dois tipos de ataque: ataque de oportunidade e 

ataque coordenado. A diferença entre eles reside no tempo disponível 

ao comandante e seu estado-maior (EM) para o planejamento, a 

coordenação e a preparação antes da sua execução. (BRASIL, 2017, 

p. 3-4) 

Aqui a definição de ataque é mais sucinta, porém elucida com clareza 

seus dois tipos e define claramente a diferença entre ambos. Tal comparação é 

fundamental para verificação deste trabalho, pois pode servir como referência 

para uma possível mudança ou adaptação que surja como fruto deste estudo. 

Já no Manual de Campanha do Exército dos Estados Unidos da 

América, têm-se a seguinte definição de ataque: 

Ação ofensiva é a parte crítica de qualquer confronto. O objetivo 

principal do ataque para o batalhão de infantaria é decisivamente 

derrotar, destruir ou neutralizar a força inimiga, ou tomar terreno 

chave. O comandante também pode tomar medidas ofensivas para 

coletar informações, enganar o inimigo, privar o inimigo de recursos 

ou terreno decisivo, ou corrigir a entrada do inimigo. Mesmo na 

defesa, a ação ofensiva normalmente é necessária para destruir um 

atacante e explorar o sucesso. A chave para uma ofensa bem-

sucedida é identificar o ponto mais vulnerável do inimigo; escolha 

uma forma de manobra que evite a força do inimigo enquanto explora 

a fraqueza do inimigo e uma que as massas esmagadoras poder de 

combate. Este capítulo discute a base doutrinária para a ofensiva e 

introduz um cenário fictício usado como um veículo de discussão para 

ilustrar uma das muitas maneiras que um batalhão de infantaria 

conduz o elemento ofensivo da ação decisiva. O cenário se concentra 

em potenciais desafios enfrentados pelo comandante do batalhão de 

infantaria na realização de uma missão, mas não se destina a ser 

prescritivo de como o batalhão de infantaria executa qualquer 
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operação particular. (UNITED NATIONS, 2017, p. 2-1, tradução 

nossa) 

Aqui, na definição contida no manual doutrinário do Exército Americano, 

logo vê-se uma semelhança ampla, porém mais rica em detalhes, e com um 

fator de importante relevância para os estudos: que mesmo na defesa é 

necessária uma ação ofensiva para obter sucesso no campo de batalha. 

Através desse tópico, pode-se observar de maneira clara que ambas as 

doutrinas dão a mesma importância para o ataque. 

Sabendo da grande diferença orçamentária que existe entre o Exército 

Brasileiro e o Exército Americano, foi depositada no estudo, uma referência 

latino-americana para somar nas comparações. Além de analizar a doutrina do 

Exército Argentino será feita uma relação ao Exército de uma nação vizinha 

que divide com o Brasil a posição de destaque no continente. Assim sendo, por 

definição, o ataque é: 

Aproximar-se do inimigo, através da ação de manobras, fogo e 

choque, para obter qualquer um dos seguintes objetivos: 

a. Ligado ao inimigo. 

1) Destruir. 

2) Apreender. 

3) Captura. 

4) Enganar o inimigo quanto à localização e ao momento 

de uma grande ação. 

5) Forças isoladas. 

6) Obter informação. 

b. Relacionado com o terreno. 

1) Conquistar. 

2) Controlar ou dominar. (ARGENTINA, 2017, Cap VIII-

1, tradução nossa) 

Por essas definições, vê-se que a literatura do Exército Argentino é mais 

enxuta, porém utilizam verbos bem similares aos encontrados em nossos 

manuais e nos manuais do Exército Americano. 

Após o encerramento das verificações e comparações, precisa-se 

correlacionar as definições do ataque do batalhão de infantaria com os 

princípios de Guerra utilizados pelo Exército Brasileiro. São esses princípios: 

5.3.1 Os princípios adotados por um país não se aplicam 

necessariamente a outros. Eles variam até mesmo entre FA de um 

mesmo país, devido às naturezas dos cenários. 



14 

 

 

5.3.2 A F Ter pode aplicar os seguintes princípios de guerra: objetivo, 

ofensiva, simplicidade, surpresa, segurança, economia de forças ou 

meios, massa, manobra, moral, exploração, prontidão, unidade de 

comando e legitimidade. (BRASIL, 2019, p. 5-2) 

Observando os objetivos definidos para o estudo, após essa última 

tarefa chegar-se-á na conclusão, seja ela para manter a doutrina atual utilizada 

para o ataque, ou apresentar uma nova proposta para atualização da doutrina 

militar terrestre. 

 

 

2.2 Comparação dos tópicos abordados 

 

 

 Antes de realizar a coleta de dados e em sequência a análise analítica 

entre o conteúdo doutrinário do Brasil, Estados Unidos da América e Argentina 

a respeito do Ataque, será produzida uma breve contextualização, dentro das 

possibilidades de acesso ao material (principalmente ao material estrangeiro), 

para que a comparação possa ser feita de maneira linear e direcionada. Não se 

pode comparar algo que não se relaciona. Como o objetivo busca revisar, 

atualizar ou elaborar a doutrina nacional, buscar-se-á nortear a análise pelo 

que já existe, podendo propor tópicos inexistentes que se enquadrem com o 

assunto já mencionado em nos manuais brasileiros. Assim, ter-se-á mais 

probabilidade de embazar com maior qualidade os resultados esperados nesse 

projeto de pesquisa.  

 O Manual de Campanha, C7-20, Batalhões de Infantaria, 4ª Edição, 

2007, que ainda carece de aprovação do Comando Operações Terrestres 

(COTER), já vem sendo utilizado como base doutrinária para planejamento de 

operações da arma de infantaria. Sua última versão aprovada é a 3ª Edição de 

2003. Apelidado de “Bíblia do Infante”, é um manual que discorre por uma 

vasta gama de assuntos, abrengendo os possíveis tipos de operações quase 

que em sua totalidade. Ele norteia os principais assuntos no traçante às 

operações básicas e convencionais de combate, e serviu como estrutura-base 

para criação de outros manuais doutrinários que aprofundam mais determinado 

assunto específico.  
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 Para este projeto de pesquisa, o conteúdo do Capítulo 4 – OFENSIVA, 

ARTIGO IV – ATAQUE, que possui 55 páginas, será a principal referência 

bibliográfica para analizar a Doutrina vigente de um Batalhão de Infantaria no 

Ataque, do Exército Brasileiro. O conteúdo é praticamente a única fonte de 

consulta nacional, tendo em vista que as Forças Amigas representadas pelos 

fuzileiros navais da Marinha e pela infantaria da Força Aérea seguiram o C7-20 

como norte para criarem suas doutrinas. Assim sendo, discorre-se sobre os 

principais tópicos numerados nessa fonte, que são:  

- Tipos de ataque; Formas de Manobra; Organização das forças 

para o ataque; Considerações para o planejamento; Seleção de 

objetivos; Dispositivo para o ataque; Poder de Combate; Organização 

para o combate; Combinado infantaria – carros; Ataque limitado; 

Regulação da manobra; Segurança; Batalhão reserva da brigada; 

Medidas de coordenação e controle; Apoio de fogo; Comando e controle; 

Apoio logístico; Execução do ataque e Condutas durante o ataque. 

 Quanto ao Manual de Campanha Americano, pouco se pode discorrer a 

respeito de sua importância no âmbito nacional e em comparação com as 

demais forças, inclusive o seu acesso foi ele por meio “informal”, através de 

companheiros que foram realizar intercâmbio nos E.U.A. e conseguiram uma 

cópia do manual durante a fase de preparação para as operações que lá 

ocorreram. O “INFANTRY BATTALION, ATP 3-21.20, Headquartes, 

Department of the Army, DECEMBER 2017”, está aprovado e vigente, e é o 

manual que corresponde ao brasileiro C 7-20. Nele há 29 páginas a respeito do 

assunto, inseridas no “Chapter 2 – OFFENSE, Section III – Attack”, onde se 

tem como tópicos, os termos citados a seguir (para comparação, os tópicos 

serão traduzidos e citados em paralelo com os tópicos do C 7-20 no item 2.4 

deste projeto): 

- “Organization of forces for an attack; Doctrinal basis for force and 

terrain oriented attacks; Attack – Sequence of events, example; 

Illustration of an Attack; Subordinate forms of the attack.”  

 A respeito da fonte de consulta argentina, há uma perspectiva um pouco 

maior a respeito de sua importância, tendo em vista que a pouco mais de 30 

anos, na Guerra das Malvinas, o Exército Argentino esteve com sua infantaria 
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disposta nos campos de batalha para tentativa de garantir sua área contestada 

e assim, fruto de suas experiências práticas atualizaram sua doutrina através 

do manual “El Regimiento de Infanteria ligera, ROP – 01 – 28, Año 2017”, 

também aprovado e vigente pelos órgãos responsáveis. Nele, pode-se 

encontrar no Capítulo VIII – OPERACIONES OFENSIVAS, Sección III, 18 

páginas a respeito do ataque de um batalhão de infantaria. Porém, como nesse 

manual, o assunto está disposto de maneira mais destrinchada, poderá utilizar 

também conteúdo das Sección I, II e IV como base de comparação, e serão 

citados os tópicos correlacionados no item 2.5 deste projeto. Como base, 

tomar-se-ão por tópicos iniciais os seguintes:  

- Tipos de operaciones ofensivas; Clasificación de las 

operaciones ofensivas; Apoyo logístico; Ejecución; Planeamiento para el 

ataque; Apoyo de fuego; Medidas de coordinación y control; Seguridad 

durante el ataque; Análisis de la misión; 

 No decorrer dos itens desse trabalho, a citação dos tópicos dos manuais 

dos países estrangeiros será feita de acordo com a correlação ao manual 

brasileiro, não deixando de lado inovações, complementos e similaridades que 

apareçam em outra ordenação nas fontes de consultas analisadas. 

 

 

2.3 Conteúdo do Manual C7-20 – Batalhões de Infantaria 

 

 

 Aqui, iniciam-se as citações dos tópicos acima apontados, porém de 

maneira resumida, a fim de evitar apresentar conteúdo neutro à análise 

proposta para este projeto. Como as manobras realizadas pelo exército não 

possuem uma forma exata, elas são planejadas de acordo com a análise 

realizada pelos comandantes envolvidos no combate, orientados pelas normas, 

conceitos e diretrizes apresentadas nos manuais de campanha. Assim, analisa-

se de maneira macro o conteúdo brasileiro em relação aos manuais 

estrangeiros. Uma idéia central a respeito do assunto será tirada e será vista se 

está de acordo com os princípios de guerra seguidos pelo Brasil. Segue abaixo 

o conteúdo: 
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4-18. TIPOS DE ATAQUE 

a. De acordo com a situação, e baseado nos fatores da 

decisão, o Cmt deverá optar por um dos seguintes tipos de ataque: 

1) ataque coordenado; 

2) ataque de oportunidade. 

4-19. FORMAS DE MANOBRA 

O Btl pode realizar ou participar das seguintes formas de 

manobra ofensiva: o ataque frontal, a penetração, o desbordamento, 

o envolvimento e a infiltração. 

4-20. ORGANIZAÇÃO DAS FORÇAS PARA O ATAQUE 

O Btl se organiza para o ataque em três grupamentos de forças, 

cada um com missões e tarefas específicas. 

a. Ataque Principal (...) 

b. Ataque Secundário (...) 

c. Reserva (...) 

4-21. CONSIDERAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO 

a. Generalidades 

b. Montagem da Linha de Ação 

4-22. SELEÇÃO DE OBJETIVOS 

a. Generalidades 

b. Objetivo decisivo 

c. Objetivos Intermediários 

4-23. DISPOSITIVO PARA O ATAQUE 

a. Generalidades 

b. Dispositivo com uma companhia em primeiro escalão 

c. Dispositivo com duas companhias em primeiro escalão 

d. Dispositivo com mais de duas companhias em primeiro escalão 

4-24. PODER DE COMBATE 

a. Generalidades 

b. Ataque Principal (3x1) 

c. Ataque Secundário 

d. Reserva 

e. Poder Relativo de Combate 

4-25. ORGANIZAÇÃO PARA O COMBATE (BRASIL, 2003 p. 4-22 a 

4-47). 

 

O C7-20 apresenta o ataque destrinchando o assunto em 20 tópicos ao 

longo das 55 páginas do manual. Porém, o conhecimento passível de 
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comparação é apresentado de maneira simples, objetiva e direta nos 8 

primeiros tópicos apresentados acima.  

 A definição de ataque pode ser resumida como a manobra 

preponderante para obter vantagem no combate. É através dele que uma força 

consegue obter vantagem decisória sobre a outra, determinando assim o 

vencedor do conflito. O ataque é conhecido por alinhar fogo e movimento que, 

planejados com simplicidade, surpresa, flexibilidade e o uso da superioridade 

da massa, conseguem conquistar os objetivos estipulados no teatro de 

operações. Ele subdivide-se em dois tipos, que se desdobram em cinco formas 

de manobra, todas elas com a mesma organização da tropa. Para 

exempleficarmos ainda mais, até mesmo para o entendimento de um leigo no 

assunto, pode-se dizer que de acordo com a doutrina do Exército Brasileiro em 

vigência, as forças brasileiras estariam em ataque sempre que possível, 

havendo meios e efetivo suficientes para isso, dentro dos preceitos 

doutrinários. Nessas manobras, após realizada um estudo de situação 

minucioso, onde se atentariam para principalmente os aspectos do inimigo e do 

terreno, se realizariam ataques desbordantes a fim de dimunir baixas durante a 

ação.  

 

 

2.4 Princípios de Guerra 

 

 

 Para se apontar os princípios de guerra em vigência no Exército 

Brasileiro, utiliza-se como fonte de consulta o Manual de Fundamentos 

DOUTRINA MILITAR TERRESTRE (EB20-MF-10.102, 2ª Edição, 2019). Como 

pode-se observar, este conteúdo passou por recentes atualizações e tem como 

objetivo a divulgação aos integrandes da força, bem como aos integrandes das 

demais forças e das agências auxiliares a divulgação dos fundamentos 

doutrinários que orientam o preparo do Exército para o cumprimento de suas 

funções constitucionais. Ele tem por finalidade, apresentar a base para a 

compreensão dos demais manuais de preparo da força. 
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 É importante para a interpretação e análise em pauta que o significado 

de doutrina fique bem claro, em sua forma mais ampla: Doutrina é o conjunto 

de conceitos e princípios, procedimentos e normas que dispostos de forma 

harmônica e integrada, tendo por fundamentos as experiências obtidas, distina-

se a estipular linhas de pensamentos e orientar as ações. Desta forma, ela 

auxilia na confecção dos conceitos táticos, das técnicas, normas e 

fundamentos que orientem a força no preparo e aquisição de seus homens e 

meios, considerando a maneira mais provável de emprego nas missões que 

possam surgir. 

 Segue abaixo, todos os princípios a serem analisados neste projeto: 

 

5.3 PRINCÍPIOS DE GUERRA 

5.3.1 Os princípios adotados por um país não se aplicam 

necessariamente a outros. Eles variam até mesmo entre FA de um 

mesmo país, devido às naturezas dos cenários. 

5.3.2 A F Ter pode aplicar os seguintes princípios de guerra: objetivo, 

ofensiva, simplicidade, surpresa, segurança, economia de forças ou 

meios, massa, manobra, moral, exploração, prontidão, unidade de 

comando e legitimidade. 

5.3.2.1 OBJETIVO – diz respeito ao estabelecimento de 

objetivos claramente definidos e atingíveis, a fim de se obterem os 

efeitos desejados. Uma vez fixado o objetivo, deve-se nele 

perseverar, sem permitir que as circunstâncias da guerra façam 

perdê-lo de vista. 

5.3.2.2 OFENSIVA – caracteriza-se por levar a ação bélica ao 

inimigo, de forma a se obter e manter a iniciativa das ações, 

estabelecer o ritmo das operações, determinar o curso do combate e, 

assim, impor sua vontade. A ação ofensiva é necessária para 

obterem-se resultados decisivos, bem como para manter a liberdade 

de ação. É inspirada na audácia, fortalecendo o espírito de corpo e 

motivando o combatente. 

5.3.2.3 SIMPLICIDADE – preconiza a preparação e a 

execução de ordens e planos com concepções claras e facilmente 

inteligíveis, a fim de reduzir a possibilidade eventual de equívocos na 

sua compreensão, sem prejuízo da precisão e da flexibilidade 

necessárias. Caracteriza-se, também, pelo estabelecimento de uma 

relação de comando clara, direta e ininterrupta. 
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5.3.2.4 SURPRESA – consiste no emprego de força onde o 

oponente, em um contexto de tempo e espaço, não esteja preparado 

ou só perceba a situação quando já não pode apresentar uma reação 

eficiente. O comandante, que obtém o efeito da surpresa, poderá 

alterar a seu favor, de forma decisiva, a correlação das forças em 

combate. Deverá ser buscada nos níveis estratégico, operacional e 

tático. Manifesta-se pela originalidade, audácia nas ações, sigilo, 

inovação tecnológica e, sobretudo, pela velocidade de execução das 

ações e dissimulação de intenções. 

5.3.2.5 SEGURANÇA – consiste nas medidas essenciais à 

liberdade de ação e à preservação do poder de combate necessário 

ao emprego eficiente da F Ter, tendo por finalidades: negar ao 

inimigo o uso da surpresa e do monitoramento; impedir que ele 

interfira de modo decisivo em nossas operações; e restringir-lhe a 

liberdade de ação nos ataques a pontos sensíveis do nosso território 

ou de nossas forças. 

5.3.2.6 ECONOMIA DE FORÇAS OU MEIOS – caracterizada 

pelo uso econômico das forças e pela distribuição e emprego 

judiciosos dos meios disponíveis para a obtenção do esforço máximo 

nos locais e ocasiões decisivos. Emprega-se todo o poder de 

combate disponível, de maneira mais eficaz possível, destinando-se o 

mínimo indispensável de poder de combate para as ações 

secundárias. 

5.3.2.7 MASSA – compreende a concentração de forças para 

obter a superioridade decisiva sobre o inimigo, com qualidade e 

eficácia, no momento e local mais favorável às ações que se têm em 

vista, com capacidade para sustentar esse esforço, enquanto 

necessário. A aplicação desse princípio permite que forças, 

numericamente inferiores, obtenham superioridade decisiva no 

momento e local crítico. Armas com letalidade seletiva com alta 

tecnologia agregada, aliadas ao crescente emprego de vetores 

aéreos e guerra eletrônica podem compensar deficiências de efetivo. 

5.3.2.8 MANOBRA – caracteriza-se pela capacidade de 

movimentar ou dispor forças de forma a colocar o inimigo em 

desvantagem relativa e, assim, atingir os resultados que, de outra 

forma, seriam mais custosos em homens e material. Contribui para 

obter a superioridade, aproveitar o êxito alcançado e preservar a 

liberdade de ação, bem como para reduzir as próprias 

vulnerabilidades. A manobra procura destruir a coesão inimiga, por 

meio de variadas ações localizadas e inesperadas. A rapidez de 
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movimento de forças, com o propósito de assegurar a continuidade 

da pressão sobre o inimigo, influencia a manobra. A ação ininterrupta 

da manobra diminui a capacidade de reação do inimigo, reduz a 

eficácia de suas ações, podendo levá-lo a perder a iniciativa. 

5.3.2.9 MORAL – define o estado de ânimo ou a atitude mental 

de um indivíduo, ou de um grupo de indivíduos, que se reflete na 

conduta da tropa. A estabilidade e o moral individuais são 

fundamentados na qualidade da formação, na natureza do indivíduo, 

e determinados por suas reações à disciplina, ao risco, ao 

adestramento e à liderança. Em um grupo, os estados de espírito 

individuais são intensificados e o moral torna-se um fator cumulativo 

que pode variar positiva ou negativamente. A estabilidade do grupo 

depende da qualidade dos indivíduos que dele participam e de suas 

reações à ação do comandante. 

5.3.2.10 EXPLORAÇÃO – princípio caracterizado pela 

intensificação das ações ofensivas para ampliar o êxito inicial, sempre 

que for obtido um sucesso estratégico ou tático, ou houver evolução 

favorável na situação. A exploração permite tirar vantagem de 

oportunidades e, consequentemente, empregar as forças em toda 

extensão de sua capacidade, obtendo efeitos desejados que possam 

facilitar a consecução do propósito final. 

5.3.2.11 PRONTIDÃO – é a capacidade de pronto atendimento 

da Força para fazer face às situações que podem ocorrer em 

ambiente de combate. A prontidão fundamenta-se na doutrina, 

organização, adestramento, material, educação, pessoal e 

infraestruturas, fatores determinantes para a geração das 

capacidades requeridas a uma Força com prontidão operativa. 

5.3.2.12 UNIDADE DE COMANDO – princípio caracterizado, 

primordialmente, pela atribuição da autoridade a uma só pessoa, ou 

seja, à pessoa do comandante. A aplicação decisiva do poder de 

combate exige unidade de comando e possibilita a unidade de 

esforços, pela coordenação de todas as Forças e cooperação das 

agências, de forma integrada, no amplo espectro dos conflitos sobre 

um objetivo comum. 

5.3.2.13 LEGITIMIDADE – princípio caracterizado pela 

necessidade de atuar conforme os diplomas legais, os mandatos e 

compromissos assumidos pelo Estado, e o sistema de princípios e 

valores que alicerçam a Força. Tão importante como o aspecto formal 

da legitimidade do emprego dos elementos da F Ter, é a percepção 

que as sociedades, nacional e internacional, e a população local da 
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área de operações têm sobre o emprego da Força em determinado 

conflito. (BRASIL, 2019, p. 5-2 à 5-4) 

 Assim, do exposto até o presente momento, percebe-se que a doutrina 

de ataque do exército brasileiro está alinhada com os preceitos doutrinários 

estabelecidos pelo exército. É fácil esta percepção, tendo em vista que termos 

como surpresa, massa, simplicidade, entre outros, aparecem no serne dos 

conceitos de ataque estipulados pelo exército, contribuindo assim para 

responder aos questionamentos que trilharam este trabalho. 

 

 

2.5 Conteúdo do Manual ATP 3-21.20 INFANTRY BATTALION (EUA) 

 

 

 Os Estados Unidos da América (EUA), são conhecidos como uma das 

maiores (se não a maior) potência mundial dos dias atuais, ocupando papel 

fundamental e protagonista nos conflitos internacionais que ocorreram num 

passado recente e nos que surgem nos novos quadros de conflitos que afetam 

as relações internacionais atuais. É sabido que seu investimento em tecnologia 

é exorbitante, incomparável com o investimento realizado pelo Brasil por 

exemplo. Fato é que tal investimento reflete diretamente na modernização das 

forças armadas dessa nação, tornado-a carro chefe na confecção de meios e 

doutrinas de combate. 

 Com a guerra declarada ao terrorismo, marcada pelo episódio de 11 de 

setembro de 2001, os EUA adentraram em conflitos em área humanizada e, 

mesmo com todo o histórico de guerra que possuía, acabou tendo que rever 

seus conceitos para adequar seu pessoal e material e esses modelos de 

conflitos ao qual foram expostos. Assim, já se pode perceber que a doutrina 

atualizada por eles é fruto de experiências vividas, já se encaixando com os 

princípios de guerra previstos na doutrina militar terrestre do Brasil. 

 Como ocorreu com o C7-20, apenas os tópicos mais importantes para o 

alinhamento dos manuais serão citados abaixo, a fim de evitar conteúdo 

desnecessário à apresentação da idéia macro a respeito do batalhão de 

infantaria no ataque. Porém, diferente do nosso manual brasileiro, onde o 

conteúdo do ataque aparece de maneira geral no início e posteriormente vem 
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sendo destrinchado dentro dos tipos, características, formas e organização, no 

manual americano o conteúdo é descentralizado. No tópico “SECTION III – 

ATTACK”, são apontadas a organização para um batalhão de infantaria no 

ataque de acordo com o inimigo e o terreno, e posteriormente as 

características de cada função de combate dentro das três divisões que eles 

fazem, que são: Inimigo estático, Inimigo em movimento e área/terreno inimigo. 

 Os tipos de ataque, e as demais subdivisões e classificações 

aparecerem? no tópico ”SECTION I – DOCTRINAL BASIS FOR THE 

OFFENSE”, porém não será feita a correspendência total a este segmento, 

apenas serão pinçadas as partes que correspondem aos itens analisados na 

doutrina brasileira. Segue abaixo o conteúdo: 

 

SEÇÃO III - ATAQUE 

ORGANIZAÇÃO DE FORÇAS PARA UM ATAQUE 

BASE DOUTRINÁRIA PARA ATAQUES ORIENTADOS POR 

FORÇA E TERRENO 

 Um ataque orientado para a força contra uma força inimiga 

estacionária. 

 Um ataque orientado para a força contra uma força inimiga 

em movimento. 

 Um ataque orientado para o terreno 

 

Planejamento: Comando de Missão (...); Movimento e Manobra (...); 

Inteligência (...); Incêndios (...); Sustentável (...); Proteção (...). 

Preparação 

Execução 

 

ATAQUE — SEQUÊNCIA DE EVENTOS, EXEMPLO 

▪ ÁREA DE MONTAGEM 

▪ RECONHECIMENTO E VIGILÂNCIA 

▪ MOVIMENTO PARA A LINHA DE PARTIDA 

▪ MOVIMENTO PARA A LINHA PROVÁVEL DE 

IMPLEMENTAÇÃO 

▪ AÇÕES SOBRE O OBJETIVO  

(UNITED NATIONS, 2017, p. 2-91 à 2-113, tradução nossa) 

 

 Do conteúdo apresentado referente ao ataque, rapidamente pode-se 

fazer correspondência com a doutrina brasileira vigente. Dentro do 



24 

 

 

planejamento de uma operação, os tópicos relacionados estão presentes assim 

como citado no manual americano. Movimento e manobra, inteligência, fogos, 

são aspectos fundamentais ao planejamento do ataque, juntamente com o 

inimigo, que no manual citado vem divido em poucas subdivisões. Aqui fica 

claro que esta é apenas uma maneira diferente de apresentar o conteúdo. 

Provavelmente, os pilares doutrinários americanos somados aos princípios de 

guerra que eles defendem levam os mesmos a escrever dessa maneira o 

conteúdo desenvolvido por eles. Como os princípios de guerra são únicos de 

cada país, analisando a maneira como este conteúdo vem exposto, encontra-

se nessa proposta como a mais apropriada para organização do nosso produto 

doutrinário brasileiro, que é quase que em totalidade alinhado com o conteúdo 

americano, referência no assunto. 

 

SEÇÃO I - BASE DOUTRINAL PARA A OFENSIVA 

TAREFAS OFENSIVAS 

2-2. Tarefas ofensivas são realizadas para derrotar e destruir as 

forças inimigas e apreender terreno, recursos e centros populacionais 

(ADRP 3-0). As quatro tarefas ofensivas primárias são movimento 

para contato, ataque, exploração e perseguição. Consulte as seções 

específicas a seguir para discussões sobre tarefas. 

CARACTERÍSTICAS DA OFENSIVA 

2-3. Audácia, concentração, surpresa e ritmo rápido caracterizam a 

ofensa. Consulte ADRP 3-90 para uma discussão detalhada de cada 

característica listada abaixo: 

 

 Audácia. Audácia significa executar com ousadia um plano 

de ação simples. 

 Concentração. Concentração é a concentração de efeitos 

avassaladores do poder de combate para atingir um único 

propósito. 

 Surpresa. Os comandantes surpreendem atacando o inimigo 

em um momento ou lugar que o inimigo não espera ou de uma 

maneira para a qual o inimigo não está preparado. 

 Tempo. Um ritmo rápido permite que os atacantes penetrem 

rapidamente nas barreiras e defesas e destruam as forças 

inimigas em profundidade antes que possam reagir. 
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FORMAS DE MANOBRA: ENVOLVIMENTO; MOVIMENTO DE 

ROTAÇÃO; ATAQUE FRONTAL; PENETRAÇÃO; INFILTRAÇÃO; 

DESBORDAMENTO 

(UNITED NATIONS, 2017, p. 2-1 à 2-10, tradução nossa) 

 

 

 O Exército Americano tem sua definição de ataque resumida ao chamar 

as tarefas ofensivas como tarefas conduzidas para derrotar e destruir o inimigo 

e aproveitar seu terreno, recursos e centros populacionais. Diferente do 

brasileiro, ele não contextualiza o ataque com obtenção da vitória ou como 

manobra decisiva que define o conflito, porém, tratando-se de doutrina de 

guerra, podemos notar que ele é bem objetivo em definir simplificadamente 

cada conceito que apresenta. São maneiras diferentes de apresentar um 

mesmo conteúdo que se relacionam entre si. Ele não trás os tipos, pois como 

já foi tido, ele relaciona o tempo da manobra em outro tópico, junto com o 

inimigo, mas o entendimento a respeito do planejamento necessário para as 

manobras é similitar.  

 Quanto às formas de manobra, são praticamente as mesmas, em nome 

e em conceito. Envolvimento, infiltração, ataque frontal, desbordamento e 

penetração. O Exército Americano ainda possui o “TURNING MOVEMENT”, ou 

Movimento de Rotação no idioma português, que nada mais é que um 

envolvimento, porém com o objetivo de deslocar o inimigo de sua posição, em 

vez de atacá-lo na mesma. Como o Exército Brasileiro não faz definições com 

base no inimigo (como já foi citado anteriormente), essa classificação não se 

torna necessária para a doutrina brasileira. 

 Por fim, após analizar os dois manuais, é notável que embora o manual 

brasileiro tenha sido atualizado em 2007 e o americano em 2017, as definições 

puras de ataque se mantêm as mesmas. A evolução dos conflitos que vem 

ocorrendo nos dias de hoje não interferiu nas manobras de ataque, isso 

quando comparadas a doutrina brasileira com a americana. 
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2.6 Conteúdo do Manual ROP-01-28 El Regimiento de Infantería ligera 

(Argentino) 

 

 

 Apresentando o conteúdo do manual do Exército Argentino, pode-se 

dizer que esse conteúdo também tem relevada importância nesta análise, pois, 

embora a Argentina não ocupe a mesma posição de influência no cenário 

mundial como os EUA, ela é um país que se assemelha ao Brasil na conjuntura 

geográfica, econômica e social, ocupando um espaço territorial semelhante. 

Além disso, a Argentina tem histórico de conflito recente com uma grande 

potência, a Inglaterra, envolvendo uma disputa territorial. Com isso, analisando 

o conteúdo doutrinário deles, tem-se parâmetros pra nivelar o manual brasileiro 

com seus países vizinhos. 

 

OPERAÇÕES OFENSIVAS 

SEÇÃO I 

CONCEITOS GERAIS 

8.001. Missão geral do regimento de infantaria em operações 

ofensivas 

Aproximar-se do inimigo, por meio da ação de manobra, fogo e 

choque para obter qualquer um dos seguintes propósitos: 

a. Ligado ao inimigo. 

1) Destrua. 

2) Espere. 

3) Captura. 

4) Enganar o inimigo quanto ao lugar e oportunidade de 

uma ação principal. 

5) Isole as forças. 

6) Obtenha informações. 

b. Ligado ao terreno. 

1) Conquiste. 

2) Controle ou domínio. 

8.002. Características comuns 

As ações ofensivas serão realizadas lutando a pé. O regimento 

será capaz de atacar em quase qualquer terreno e manter contato 

com o inimigo lá, apesar das possíveis restrições oferecidas pelo 

terreno. A velocidade do ataque será naturalmente reduzida e os 

esforços físicos muito elevados. 
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8.003. Emprego do regimento de infantaria em operações 

ofensivas 

a. Conceitos gerais 

Normalmente, o regimento de infantaria leve será empregado 

como parte da brigada, realizando o ataque principal, o ataque 

secundário ou como reserva. 

No entanto, haverá momentos em que, sem ser enquadrado, 

você poderá realizar uma operação ofensiva com seus meios. Neste 

caso, e tendo em conta que a organização ternária proporciona 

flexibilidade limitada, o timing deve ser ajustado a partir de uma ideia 

simples, que contemple uma distribuição de forças em que se priorize 

a massa, a liberdade de ação e a segurança. 

b. Demandas para o chefe e a organização 

Devido às variadas possibilidades de emprego, o regimento de 

infantaria deve manter um grau de flexibilidade que lhe permita se 

adaptar a qualquer tipo de ação ofensiva e qualquer forma de 

mobilidade. As unidades de infantaria devem ser treinadas para lutar 

nessas condições com um mínimo de reestruturação de pessoal e 

equipamento. 

 

SEÇÃO II 

TIPOS DE OPERAÇÕES OFENSIVAS 

8.004. Classificação de operações ofensivas 

a. As operações ofensivas em que o regimento pode participar 

serão as seguintes: 

Por objetivo: Ataque frontal; Interrompendo; Envelope; Rodeio; 

Exploração; Perseguição. 

De acordo com o tempo de planejamento disponível: 

Rápido e Metódico 

b. Esta classificação pode ser adaptada a diferentes situações 

particulares e ambientes geográficos onde o regimento de infantaria 

leve pode lutar. Aspectos de natureza geral e detalhes em particular 

em relação a estes são desenvolvidos nos regulamentos da Infantaria 

- Critérios Básicos de Orientação e The Light Infantry Company, 

respectivamente. 

(ARGENTINA, 2017, Cap VIII-1 e 2, tradução nossa) 

 

 No manual argentino, observa-se praticamente uma cópia traduzida do 

que prega o manual do exército brasileiro. São os mesmos tipos de ataque, 

com as mesmas formas de manobra, com os mesmos princípios e conceitos 
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enraizados, além da mesma organização. Nota-se pequenas mudanças da 

organização estrutural da escrituração do conteúdo, porém nada gritante a 

ponto de oferecer mudança significativa que venha a impactar a forma como 

são observadas as manobras no ataque.  

 

 

3. RESULTADOS  

 

 

Ao final do presente estudo conclui-se a revisão literária do Capítulo 4 - 

OFENSIVA, Artigo IV – Ataque do Manual de Campanha C7-20, Batalhões de 

Infantaria, onde foi feita também a verificação dos princípios de guerra da 

doutrina militar terrestre do batalhão de infantaria no ataque. Muitas mudanças 

tecnológicas que influenciaram o modo operativo dos exércitos pelo mundo, 

além de novas experiências em combate tornaram necessária uma análise 

para manutenção ou reformulação da doutrina militar terrestre do Brasil. 

Dos princípios de guerra apontados na doutrina militar terrestre, todos são 

encontrados nas definições de ataque do Manual de Campanha C7-20, não 

havendo necessidade de implementar mudança para alinhar a doutrina ao que 

prescrevem os preceitos acima elencados. 

Pôde-se observar que, embora nosso país não tenha se envolvido em 

conflito internacional ou combate convencional recentemente, as bases 

doutrinárias para o assunto em pauta estão atualizadas e de acordo com outros 

exércitos. A escolha para análise foram o Exército dos Estados Unidos da 

América, grande potência militar existente e o Exército Argentino, país vizinho 

com histórico militar recente, com poderio econômico similar ao Brasil. 

Após discorrer sobre os manuais estrangeiros que trazem o assunto 

correlacionado com o analisado neste trabalho, percebeu-se que o conteúdo 

idealizado em ambos estão alinhados e se correlacionam. Claro que existem 

diferenças na maneira da escrituração, porém, nada signicativo a ponto de 

trazer a necessidade de mudança no manual brasileiro. Deve-se lembrar de 

que a doutrina de um país é escrita conforme os princípios de guerra 

estipulados pelo mesmo e, deve-se fazer as comparações dentro desses 
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padrões estipulados pelo próprio país. Verificou-se que os tipos de ataque são 

suficientes, as formas de manobra são as mesmas, a organização do ataque é 

correspendente. Desta forma, as questões elencadas para o trabalho foram 

respondidas a contento com a análise dos manuais dos países escolhidos para 

pesquisa.  

Assim sendo, não se verificou a necessidade de uma atualização 

doutrinária, mantendo o que está publicado a respeito de um Batalhão de 

Infantaria no Ataque. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

 

O presente estudo mostrou que os combates modernos tomaram 

configurações cada vez mais complexas e para que a atualização da doutrina 

venha a contribuir no desenvolvimento das operações de forma significativa, é 

indispensável que desde o tempo de paz se estabeleçam as condições 

necessárias ao correto adestramento das tropas nos diversos tipos de 

manobras, com foco principal aquela que conduz ao sucesso na batalha, o 

ataque. 

Quanto aos objetivos propostos no início deste trabalho, conclui-se que 

a presente investigação abordou o pretendido, ampliando a compreensão 

sobre os tipos, formas de manobra e a organização para o combate do 

batalhão de infantaria no ataque, e que os princípios de guerra seguidos pelo 

nosso exército se encontram presentes na doutrina atual. 

A revisão de literatura, alinhada a comparação de doutrinas similares, 

proporcionou concluir que a nossa doutrina está atualizada e abrange de forma 

satisfatória as diversas formas de desenvolvimento de um batalhão no ataque, 

e que ainda, as características elencadas alinham-se ao combate moderno. 

Assim, quando um oficial componente do estado maior de um batalhão 

de infantaria, ao prestar o assessoramente/planejamento de uma operação de 

ataque, com base no Manual de Campanha C7-20, terá o suporte básico para 

orientar o planejamento e a execução dessas operações, que também estarão 
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alinhadas com os princípios de guerra existentes no Manual de Fundamentos 

da Doutrina Militar EB20-MF-10.102, princípios esses originados de estudos 

das experiências vividas em campanhas militares passadas e servem como 

apoio para a orientação do planejamento das operações militares atuais. 

Ao compararmos o C7-20 com os manuais dos Estados Unidos e da 

Argentina, levantamos em totalidade os pontos analisados do batalhão de 

infantaria no ataque, havendo apenas distinções na maneira de exposição do 

conteúdo e algumas outras poucas observações que não se enquadram com a 

nossa maneira de apresentação doutrinária. Portanto, não se verificou a 

necessidade de atualização no manual até o presente momento. 

Por fim, vale salientar que a doutrina militar da força terrestre deve estar 

constantemente em revisão, pois com a evolução acelerada dos conflitos e das 

novas tecnologias que surgem, a chance da necessidade de mudança na 

forma de atuar pode ficar cada vez mais aparente. Assim um tipo, forma ou 

organização do ataque utilizada atualmente, futuramente pode se tornar 

desatualizada ou menos eficiente. Devemos ainda estimular o adestramento 

das nossas tropas, com a finalidade da perfeita execução daquilo que é 

planejado, aumentando assim a probabilidade de sucesso em caso de 

emprego real. 
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