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ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO ATITUDINAL DE CADETES DA AMAN 
POR MEIO DA INSTRUÇÃO DE LUTAS. 

 
Erlyton Trindade Tomaz1 

Pedro Paulo Tocha de Lima2 
 
RESUMO 
Mesmo com a evolução tecnológica do campo de batalha, os combates ainda 
são decididos pela tropa, mais especificamente pelo soldado. O soldado deve 
ser preparado para todas as situações em que possa se encontrar durante uma 
batalha. Seu treinamento deve focar não somente a parte bélica, mas também 
a parte física, tendo que que atuar em conflitos onde o combate aproximado se 
faz presente e em situações onde seu armamento não pode ser empregado de 
forma livre. Dessa forma, esta pesquisa tem como objetivo verificar a 
importância da instrução de lutas e combate corpo a corpo na formação do 
oficial combatente da linha bélica e como esse conhecimento pode aumentar a 
operacionalidade do Exército Brasileiro. Foi feita uma análise histórica de 
algumas das principais artes marciais do mundo, abordando sua origem e 
como ela é vista atualmente; uma análise das instruções de lutas e da doutrina 
de combate corpo-a-corpo das Forças Armadas de países com grande 
influência bélica no cenário mundial; uma análise da doutrina empregada pelo 
Exército Brasileiro e as instruções de lutas na Academia Militar das Agulhas 
Negras de tempos para cá. As análises de dados realizadas no trabalho foram 
feitas a partir de questionários para constatar a opinião sobre de militares sobre 
o assunto. 
PALAVRAS-CHAVE: Artes marciais. Doutrina. Combate corpo a corpo. Lutas. 
 
 
 
                                                 
1 Capitão do Serviço de Intendência. Bacharel em Ciëncias Militares pela Academia Militar das 
Agulhas Negras (AMAN) em 2009. Faixa preta de Judô pela Confederação Brasileira de Judô 
(CBJ) em 2011. Bacharel em Educação Física pela Escola de Educação Física do Exército 
(EsEFEx) em 2013.  2 Capitão do Serviço de Intendência. Bacharel em Ciëncias Militares pela Academia Militar das 
Agulhas Negras (AMAN) em 2005. Especialista em Ciências Militares pela Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) em 2014. 
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ABSTRACT 
Even with the technological evolution of the battle field, the fighting is still 
decided by the troop, more specifically by the soldier. The soldier must be 
prepared for every situation he may encounter during a battle. Their training 
should focus not only on the war part, but also on the physical part, having to 
act in conflicts where close combat is present and in situations where their 
weapons can not be used freely. Thus, this research aims to verify the 
importance of the instruction of hand to hand fight combat in the formation of 
the combatant officers of the war line and how thisk nowledge can increase the 
operations of the Brazilian Army. A historical analysis of some of the world's 
leading martial arts was made, addressing its origin and how it is currently seen; 
An analysis of the combat instructions and the doctrine of close combat of the 
Armed Forces of countries with great influence on the world scene; An analysis 
of the doctrine employed by the Brazilian Army and the instructions of fights at 
the Military Academy of the Agulhas Negras from time to time. The data analys 
performed in the work were done from questionnaires to verify the opinion 
about the military on the subject. 
KEYWORDS: Martial Arts. Doctrine. Hand to hand combat. Fights. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 O combate corpo-a-corpo está presente na humanidade desde que o 
homem precisou usar seu corpo como arma. As artes marciais, marcial quer 
dizer “relativo à, ou próprio da guerra”, estão estritamente ligadas ao combate e 
ao conflito, demonstrando que a luta corporal ainda está presente e é 
imprescindível para tropas armadas. 
 O Exército Brasileiro (EB), por intermédio do Comandante de Operações 
Terrestres (Cmt COTER) e através da portaria 67 do COTER de 30 de agosto 
de 2017, aprovou o Caderno de Instrução Corpo a Corpo (EB70-CI-11.4114), o 
qual revoga o antigo Manual de Campanha Treinamento Físico Militar Lutas, 
Manual C 20-50, o qual cuidava do treinamento de todas as formas de ataque 
e defesa e combate corpo a corpo. A portaria 67 do COTER demonstra a 
preocupação do EB com a regulamentação e padronização da instrução de 
lutas para os militares da Força Terrestre e também consolida como uma 
assunto atual no âmbito de suas operações constitucionais. 
 A instrução de combate corpo a corpo fornece ao militar uma bagagem 
técnica, física, psicológica e moral que produzirá um efeito nítido no equilíbrio 
de sua personalidade, uma revitalização de sua mentalidade profissional e um 
incentivo na busca constante de auto-aperfeiçoamento. 
 A condição física, a autodisciplina, a concentração, a persistência, a 
resiliência, a coragem, a autoconfiança, a abnegação, a adaptabilidade, a 
combatividade, a decisão, a dedicação, o equilíbrio emocional, a iniciativa, a 
rusticidade e a agressividade controlada são competências atitudinais 
desenvolvidas pela disciplina de lutas e as instruções de combate corpo a 
corpo. 
 No Brasil é cada vez mais comum ler e ouvir nos noticiários que as 
Forças Armadas foram empregadas em operações de Garantia da Lei e da 
Ordem (GLO). Esse tipo de operação também foi usado em julho de 2017, no 
estado brasileiro do Espírito Santo, na ocasião da greve dos policiais militares 
daquela unidade federativa. Também em 2017, o presidente Michel Temer 
assinou um decreto que autorizou o uso das Forças Armadas para GLO no Rio 
de Janeiro. Um total de 8,5 mil militares passaram a reforçar a segurança no 
Rio. Temer disse, na ocasião, que o objetivo era “defender a integridade da 
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população, preservar a ordem pública e garantir o funcionamento das 
instituições". Em 16 de fevereiro do corrente ano, por meio do Decreto n.º 
9.288, foi outorgado pelo Presidente da República do Brasil, com publicação 
no Diário Oficial da União no mesmo dia a intervenção federal no Rio de 
Janeiro com o objetivo é amenizar a situação da segurança interna e a 
previsão de término, contida no decreto que ordenou a intervenção, é o dia 31 
de dezembro de 2018 mas a operação poderá ser prorrogada. Inclusive no 
decreto nomeia como interventor o general de exército Walter Souza Braga 
Netto, comandante do Comando Militar do Leste, que tem seu quartel-general 
localizado na cidade do Rio de Janeiro. 
 Neste contexto, cresce de importância a formação e a especialização de 
homens que tenham a capacidade de utilizar as artes marciais quando ocorrer 
a necessidade em combate. O treinamento dessa modalidade de embate 
desenvolve várias competências fundamentais a forja do combatente e do líder 
militar. 
 
1.1 Problema  
 Visando confirmar o que é apresentado pela literatura e pelos novos 
desafios enfrentados pelo Exército Brasileiro, formulou-se o seguinte problema 
de pesquisa: No cenário atual, o combate corpo a corpo é importante na 
formação do oficial de carreira da linha bélica, principalmente no 
desenvolvimento das competências atitudinais? Esses conhecimentos podem 
auxiliar no cumprimento de missões dos militares do Exército Brasileiro? 
 
1.2 objetivos 
 O Exército Brasileiro possui sua própria doutrina de lutas prevista no seu 
Caderno de Instrução Corpo a Corpo (EB70-CI-11.4114) que tem como 
objetivos capacitar o militar a cumprir sua missão utilizando técnicas de 
combate corpo a corpo para defesa e ataque quando estiver incapacitado de 
utilizar sua principal ferramenta de combate, a arma de fogo.  
 Dessa forma, este artigo tem como objetivo demonstrar a importância da 
instrução de lutas e combate corpo-a-corpo na formação do oficial combatente 
da linha bélica e como esse conhecimento pode aumentar a operacionalidade 
do Exército Brasileiro. Através de uma breve abordagem histórica de algumas 
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das principais artes marciais do mundo, relatando sua origem e como elas são 
vistas atualmente; uma abordagem das instruções de artes marciais e da 
doutrina de combate corpo-a-corpo buscando enumerar as competências 
atitudinais presentes na Norma Interna de Desenvolvimento e Avaliação do 
Conteúdo Atitudinal (NIDACA) da AMAN. 
 Nossos objetivos são: verificar a importância do conhecimento das 
técnicas de combate corpo a corpo para os oficiais combatentes formados na 
Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), verificar um histórico do uso das 
artes marciais ao longo dos séculos, abordando desde sua origem até os dias 
de hoje, fazer uma comparação entre a doutrina de lutas de algumas das 
principais forças armadas do mundo e a doutrina do EB, identificar os principais 
benefícios que o aprendizado de artes marciais e técnicas de combate corpo a 
corpo pode trazer para o oficial formado na AMAN.  
 
1.3 Justificativas e contribuições 
 Mesmo com a evolução tecnológica do campo de batalha, os combates 
ainda são decididos pela tropa, mais especificamente pelo soldado. O soldado 
deve ser preparado para todas as situações em que possa se encontrar 
durante uma batalha. Seu treinamento deve focar não somente a parte bélica, 
mas também a parte física, tendo que atuar em conflitos onde o combate 
aproximado se faz presente e em situações onde seu armamento não pode ser 
empregado de forma livre. Desta maneira, é necessário compreender a 
importância do combate corpo a corpo no atual cenário de combate, sendo 
preciso um treinamento continuado e intenso para o aprimoramento da 
operacionalidade da Força Terrestre e a melhora na qualidade da tropa frente 
todos os tipos de ameaças. 
 Este artigo busca ilustrar que apesar das mudanças no cenário de 
missões em que o EB vem sendo empregado, o conhecimento de combate 
corpo a corpo traz vantagem para o oficial combatente, auxiliando num melhor 
cumprimento das missões em que não possam empregar livremente seu 
armamento, melhorando assim a operacionalidade da Força Terrestre do 
Brasil. 
 É possível afirmar que o Caderno de Instrução Corpo a Corpo (EB70-CI-
11.4114) que rege a doutrina do EB é eficiente e que os conhecimentos nele 
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contido estão de acordo com os objetivos da Academia Militar das Agulhas 
Negras, principalmente no desenvolvimento das competências atitudinais 
previstas na Norma Interna de Desenvolvimento e Avaliação do Conteúdo 
Atitudinal (NIDACA) da AMAN. 
 Desta forma este trabalho procura confirmar que as instruções de lutas 
do Exército Brasileiro são de grande importância para a formação do oficial 
combatente e indispensável para a manutenção de um grau elevado de 
operacionalidade do Exército Brasileiro. 
 
2 METODOLOGIA 
 
 Será apresentada a construção da pesquisa nos seus aspectos de 
metodologia e de fundamentação teórica. A proposta da pesquisa consiste em 
analisar a necessidade e os efeitos da instrução de combate corpo a corpo na 
formação dos oficiais do Exército Brasileiro formados na Academia Militar das 
Agulhas Negras. 
 Por se tratar de um campo de investigação incipiente, foi realizada uma 
pesquisa do tipo bibliográfica. 
 Para melhor compreender o fenômeno, foi utilizada a pesquisa 
bibliográfica para obtenção dos principais dados. A busca em literaturas 
relacionadas foi o principal instrumento de coleta de dados. 
 
2.1 Revisão de Literatura 
 O presente artigo confronta as semelhanças dos conceitos previstos no 
Caderno de Instrução Corpo a Corpo (EB70-CI-11.4114), na Norma Interna de 
Desenvolvimento e Avaliação do Conteúdo Atitudinal (NIDACA) da AMAN, nas 
Normas Internas de Avaliação da Aprendizagem (NIAA) da AMAN e com as 
informações científicas atualizadas e literatura, a fim de elucidar as 
características, peculiaridades bem como proposta de emprego das Artes 
Marciais no contexto atual das operações militares do EB. 
 Na Academia Militar das Agulhas Negras os cadetes são avaliados em 
19 (dezenove) atitudes, as quais são: 



10 

  01- Abnegação: agir, renunciando aos interesses pessoais, 
integridade física e conforto em favor da instituição, grupos e/ou pessoas, no 
sentido do cumprimento da missão; 
  02- Adaptabilidade: ajustar-se apropriadamente a quaisquer 
mudanças de situações; 
  03- Autoconfiança: agir com segurança e convicção nas próprias 
capacidades e habilidades, em diferentes circunstâncias. Está relacionada à 
atitude de iniciativa; 
  04- Camaradagem: agir, relacionando-se de modo solidário, 
cordial e desinteressado com superiores, pares e subordinados, por meio da 
escuta empática e prestação de serviços; 
  05- Combatividade: atuar sem esmorecer, e defender as ideias e 
causas em que acredita ou aquelas sob a sua responsabilidade; 
  06- Cooperação: agir, contribuindo espontaneamente para o 
trabalho de alguém e/ou de uma equipe; 
  07- Decisão: optar pela alternativa mais adequada, em tempo útil 
e com convicção, evitando a omissão, a inação ou a ação intempestiva; 
  08- Dedicação: realizar as atividades necessárias ao cumprimento 
da missão com empenho e entusiasmo; 
  09- Disciplina intelectual: adotar e defender a decisão superior 
e/ou do grupo mesmo tendo opinado em contrário; 
  10- Discrição: Manter reserva sobre fatos de seu conhecimento 
que não devam ser divulgados; 
  11- Equilíbrio emocional: agir, controlando as próprias reações 
emocionais e sentimentos para se conduzir de modo apropriado,nas diferentes 
situações; 
  12- Honestidade: agir no sentido de reconhecer os direitos de 
propriedade de outrem. A honestidade se relaciona também com as atitudes de 
sinceridade e transparência na expressão de ideias e sentimentos, enfatizando 
a expressão da verdade. A honestidade, na cultura militar, exprime-se também 
no cumprimento da palavra dada; 
  13- Iniciativa: agir de forma adequada e oportuna, em 
conformidade com as demandas da missão, sem depender de ordem ou 
decisão superior; 
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  14- Lealdade: agir, sendo fiel a pessoas e grupos, considerando 
as necessidades da Instituição, de modo a inspirar a confiança; 
  15- Organização: desenvolver atividades profissionais de forma 
sistemática e metódica; 
  16- Persistência: manter-se em ação continuadamente, a fim de 
executar uma tarefa, vencendo as dificuldades encontradas; 
  17- Responsabilidade: cumprir adequadamente as atribuições de 
seu cargo, função e posto, assumindo e enfrentando as consequências de 
suas atitudes e decisões; 
  18- Rusticidade: adaptar-se a situações de restrição e/ou 
privação, mantendo a eficiência; 
  19- Sociabilidade: agir, relacionando-se com outros por meio de 
ideias e ações de modo adequado, considerando os seus sentimentos e ideias, 
sem ferir suscetibilidades. 
 Estas atitudes compõem os documentos elaborados e expedidos pela 
Seção Psicopedagógica da AMAN, os quais possibilitam aos Cadetes tomarem 
conhecimento de todas as notas por eles obtidas durante o ano letivo, tais 
documentos são: Ficha de Avaliação Preliminar (FAP) e a Ficha de Conceito 
Anual (FCA), que são encontrados na Norma Interna de Desenvolvimento e 
Avaliação do Conteúdo Atitudinal (NIDACA) da AMAN. 
 Comparando com o ensino das principais artes marciais e o Caderno de 
Instrução Corpo a Corpo (EB70-CI-11.4114) pode ser observado que estes 
buscam desenvolver: abnegação, adaptabilidade, autoconfiança, 
combatividade, decisão, dedicação, equilíbrio emocional, iniciativa, 
persistência, responsabilidade e rusticidade. Onze das dezenove atitudes que 
a AMAN avalia e busca desenvolver em seu corpo discente. 
 Desta maneira corroborando com a principal reflexão deste artigo, que 
busca demonstrar a importância das artes marciais e instruções de combate 
corpo a corpo no desenvolvimento atitudinal do cadete e consequentemente na  
formação do oficial combatente da linha de ensino bélica para o cumprimento 
de missões institucionais do EB. 
 Antigamente o combate corpo a corpo era a principal forma de combate 
a qual o homem usava seu corpo como arma quando não se conhecia as 



12 

armas de fogo ou branca e isso deu origem a diversas artes marciais ao redor 
do mundo 
 Isso faz com que se perceba que o combate corporal e a guerra estão 
ligadas há muito tempo. “Foram nas mãos das castas guerreiras feudais que 
foram aprimoradas as primeiras técnicas de ataque e defesa em combate 
desarmados ou com armas brancas com finalidades bélicas. ” (CANTANHEDE 
et al. 2010). 
 A ligação entre esse tipo de combate e a guerra não estão ligadas 
somente pela aplicação no combate aproximado, mas também no 
desenvolvimento do perfil do combatente nos treinamentos intensos, 
aprimorando o físico e a mente. 
 Segundo Pessôa (2001, p.20), “Após a II Guerra Mundial, a disputa 
ideológica, acompanhada do temor de um conflito nuclear, fez ressurgir uma 
forma antiga de lutar que foi a guerra de guerrilhas”. Esse dado mostra que 
apesar da evolução técnico-científica do cenário atual dos conflitos, o soldado 
continua sendo a principal arma de uma força armada, sendo necessário seu 
emprego com o fogo e com o combate aproximado. 
 Os armamentos e equipamentos nos dias atuais se encontram cada vez 
mais sofisticados, porém a idéia de guerra de guerrilhas faz com que sejam 
criadas condições onde o combatente pode se encontrar em confrontos 
desarmado. Por estes conhecimentos sobre a história das Guerras e as 
necessidades dos conflitos atuais, as grandes potências Bélicas mundiais 
nunca deixaram de preparar seus soldados para o combate corpo a corpo. 
 Exércitos em todos os continentes do mundo utilizam as artes marciais 
como uma ferramenta de melhorar o emprego e a operatividade de seus 
integrantes, os quais destaco: Estados Unidos da América, Israel e Rússia.  
 O programa de lutas das Forças Armadas Norte Americanas é 
fundamentado pelos manuais FM21-150 – Combatives (1992) do Exército e o 
MCRP3-02B do Corpo de Fuzileiros Navais. A aplicação da doutrina do manual 
Combatives é aplicada de forma progressiva e regular durante a formação dos 
oficiais americanos na Academia Militar dos Estados (USMA) – West Point. 

No primeiro ano ocorre a quarta classe do programa de educação 
física, a qual visa assegurar que todos os cadetes desenvolvam um 
nível básico da habilidade e capacidades físicas, habilidade motora e 
autoconfiança para suportar as exigências físicas da vida acadêmica. 
Integra esta classe como uma de suas disciplinas principais os 
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assuntos Combatividade I, onde ocorre o treinamento básico do 
cadete, Combatividade II, onde os alunos do sexo masculino treinam 
boxe e o feminino, autodefesa I. [...] No segundo ano, durante a 3ª 
classe do programa, que visa o desenvolvimento do bem-estar 
pessoal, o desenvolvimento da autoconfiança e a obtenção do 
condicionamento físico acadêmico. Neste período os cadetes cursam 
o assunto Combatividade III, onde ocorrem treinamentos em 
campanha, com pistas de combate baionetas e Combatividade IV, 
onde tem maior ênfase o aprendizado de lutas de agarramento e 
situações de defesa pessoal, juntamente com a continuação das 
competições desportivas. Nas classes seguintes, a segunda e 
terceira, não constam no currículo da escola assuntos 
especificamente voltados ao treinamento de combate corpo-a-corpo. 
(NASCIMENTO, 2008, p. 32)  

 Nas Forças Armadas Norte Americanas à partir da década de noventa 
tornou-se comum a contratação de lutadores profissionais de artes marciais 
para capacitar seus militares. 
 O Krav Maga é a arte marcial oficial das Forças de Defesa de Israel, 
estabelecendo os pilares físicos, psicológicos e morais dos seus militares. 
 O Exército Russo desenvolveu um método sistematizado de ensino de 
Arte Marcial que se denomina Systema.  
 O Systema, desta forma, tem sua história nas tradições marciais russas 
e nas práticas cristãs ortodoxas. Nasceu como um meio para auto-defesa 
necessários para a liberdade e o amor à nação, a arte de combate foi 
aperfeiçoada pelos príncipes militares e se forjou nas Batalhas do Gelo (contra 
os Cavaleiros Teutônicos em 1242) e na Batalha de Kulikovo (em 1380 contra 
os Tártaros e Mongóis ). É o conjunto completo de conceitos e componentes 
de treinamento que mudam a vida de alguém. Nesse caso, adquirir a 
habilidade da arte marcial é a maneira para aprimorar o funcionamento de 
todos os sete sistemas fisiológicos do corpo e todos os três níveis de 
habilidades humanas, a física, a psicológica e a espiritual. 
 No Exército Brasileiro, mais precisamente na Academia Militar das 
Agulhas Negras, atualmente só alguns cadetes do último ano de formação 
travam contato com um disciplina Eletiva de Lutas. 
 A disciplina tem a duração de 4 semanas o que é considerado por 
especialistas do ramo como um tempo muito curto para o desenvolvimento das 
habilidades e conhecimentos do Caderno de Instrução Corpo a Corpo (EB70-
CI-11.4114). 
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2.2 Coleta de Dados 
 Nesta pesquisa foram aplicados questionários, que foram respondidos 
por oficiais do Exército Brasileiro formados pela Academia Militar das Agulhas 
Negras. 
 Estes questionários foram utilizados com o intuito de ilustrar a 
importância das instruções de lutas e conhecimento de técnicas de combate 
corpo a corpo para o oficial combatente. 
 O questionário foi composto por 11 (onze) perguntas simples, tendo 
questões objetivas e subjetivas, sendo na sua maioria sim ou não. 
 1 - Você pratica ou já praticou alguma arte marcial? 
  (   )Sim 
  (   )Não 
 2- Em caso de resposta positiva na pergunta anterior, qual arte marcial? 
 3- Você possui conhecimentos acerca de técnicas de combate corpo a 
corpo? 
  (   )Sim 
  (   )Não 
 4- Você acredita que as artes marciais e as técnicas de combate corpo a 
corpo podem ser ferramentas úteis para o cumprimento das missões do oficial 
formado na Academia Militar das Agulhas Negras? 
  (   )Sim 
  (   )Não 
  (   )Talvez 
 5- Em caso de resposta positiva no item anterior, em qual(is) 
missão(ões) você acredita que elas podem ser empregadas? 
 6- Segundo as Normas para Desenvolvimento e Avaliação dos 
conteúdos Atitudinais – NDACA (EB60-N-05.013), Portaria 143-DECEx, de 25 
de novembro de 2014. Atitudes são: tendências de atuação relativamente 
estáveis diante de situações ou objetos que envolvem a presença de 
componentes afetivo, cognitivo e comportamental. Com base nesta definição, 
que atitude(s) da área afetiva você acredita que as artes marciais e as técnicas 
de combate corpo a corpo podem desenvolver ou aprimorar no oficial 
combatente do Exército Brasileiro? 
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 7- Você conhece o manual EB70-CI-11.414: Caderno de Instrução 
Combate Corpo a Corpo, que entrou em vigor no ano de 2017? 
  (   )Sim 
  (   )Não 
 8- Você acredita que a doutrina de combate corpo a corpo do Exército 
Brasileiro, prevista no manual EB70-CI-11.414: Caderno de Instrução Combate 
Corpo a Corpo, está sendo difundida e empregada de maneira efetiva? 
  (   )Sim 
  (   )Não 
 9- Levando em consideração que as forças armadas de países com forte 
tradição bélica, como Estados Unidos e Israel, têm programas de treinamento 
de combate corpo a corpo bem estruturados e organizados, como você 
classifica a doutrina empregada pelo Exército Brasileiro? 
 (   )Eficiente 
 (   )Deficiente 
 10- Você acredita que a maior difusão e o emprego mais efetivo da 
doutrina de combate corpo a corpo colaborariam com o adestramento do oficial 
combatente e, por consequência aperfeiçoariam a operacionalidade do 
Exército Brasileiro? 
  (   )Sim 
  (   )Não 
 11- Você tem alguma opinião, experiência ou sugestão que possa 
contribuir para o desenvolvimento doutrinário de combate corpo a corpo ou o 
trabalho em questão. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 O último tópico deste artigo é a apresentação dos resultados e análise 
dos dados colhidos dos questionários aplicados durante o mês de julho de 
2018 e uma breve reflexão sobre o ensino de lutas no EB. 
 A amostra desse levantamento de dados foram 113 oficiais do EB (cinco 
1º Tenentes, oitenta e dois capitães, quatro majores e dois tenentes-coronéis) 
e de vinte cadetes da AMAN. 



 A pergunta número 01,
marcial?”, levantou o nível de conhecimento do universo sobre o assunto em 
questão. Como visto no gráfico abaixo
teve contato com alguma arte marcial na vida tendo um conhecimento mesmo 
que mínimo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 A pergunta número 02,
anterior, qual arte marcial?”, teve 
maior conhecimento pelo universo.
 1- Judô – 85 votos;
 2- Jiu-jitsu – 61 votos;
 3- Karatê – 43 votos;
 4- Esgrima – 37 votos;
 5- Taekwondo – 22 votos;
 6- Boxe – 19 votos;
 7 – MuayThai – 17 votos;
 8- Kickboxing  – 12 votos;
 9- KravMagá – 11 votos;
 10- Kung Fu – 06 votos; e
 11- Capoira – 04 votos.
 
 A pergunta número 03
técnicas de combate corpo a corpo?”. Essa pergunta tentou levantar o nível de 
conhecimento do universo sobre o assunto, porém não pode ser descartada a 
possibilidade que a maioria
Marciais com técnicas de combate corpo a corpo. 

SIM = 86,32%
 
 
NÃO = 13,68%

 

número 01,“Você pratica ou já praticou alguma arte 
ível de conhecimento do universo sobre o assunto em 

no gráfico abaixo, foi possível averiguar que a maioria já 
teve contato com alguma arte marcial na vida tendo um conhecimento mesmo 

Fonte: Pr

número 02,“Em caso de resposta positiva na pergunta 
anterior, qual arte marcial?”, teve como objetivo levantar qual a arte marcial
maior conhecimento pelo universo. Foram citadas: 

votos; 
votos; 

votos; 
37 votos; 

22 votos; 
votos; 

17 votos; 
12 votos; 

11 votos; 
06 votos; e 

04 votos. 

número 03 foi: “Você possui conhecimentos acerca de 
cnicas de combate corpo a corpo?”. Essa pergunta tentou levantar o nível de 

nto do universo sobre o assunto, porém não pode ser descartada a 
que a maioria dos militares assimila seu conhecimento de A
écnicas de combate corpo a corpo.  

SIM = 86,32% 

O = 13,68% 
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á praticou alguma arte 
ível de conhecimento do universo sobre o assunto em 

, foi possível averiguar que a maioria já 
teve contato com alguma arte marcial na vida tendo um conhecimento mesmo 

Fonte: Próprio autor  

“Em caso de resposta positiva na pergunta 
como objetivo levantar qual a arte marcial de 

“Você possui conhecimentos acerca de 
cnicas de combate corpo a corpo?”. Essa pergunta tentou levantar o nível de 

nto do universo sobre o assunto, porém não pode ser descartada a 
seu conhecimento de Artes 



 
 
 
 
 
 
 
 
 A pergunta número 04,
técnicas de combate corpo a corpo podem ser ferramentas úteis para o 
cumprimento das missões do oficial formado na Academia Militar das Agulhas 
Negras?”, buscou saber a opinião do universo acerca da importância do 
conhecimento das técnicas e das Artes Marciais
Como verificado no gráfico abaixo, 
desses conhecimentos para
Academia Militar das Agulhas Negras
 
 
 
 
 
  

 A pergunta número 05
anterior, em qual(is) miss
empregadas?”. Ela teve como objetivo verificar em quais miss
de quem respondeu, essas t
um grande diversidade nas respostas, mas as maioria das
que as operações em ambiente urbano, missões de pacificação 
Lei e da Ordem são as oportunidades 
empregadas. Caracterizando assim a grande importância d
Artes Marciais nas diversas missões desempenhadas pelo Exército Brasileiro.

SIM = 89,74% 
 
NÃO = 10,26%

SIM
 
 
N

 

 

Fonte: Pr

número 04,“Você acredita que as artes 
écnicas de combate corpo a corpo podem ser ferramentas úteis para o 

missões do oficial formado na Academia Militar das Agulhas 
?”, buscou saber a opinião do universo acerca da importância do 

nhecimento das técnicas e das Artes Marciais para o oficial
áfico abaixo, quase a totalidade considera a importância 

desses conhecimentos para o desempenho das funções do oficial
Academia Militar das Agulhas Negras.  

Fonte: Pr

número 05 foi “Em caso de resposta positiva no 
anterior, em qual(is) missão(ões) você acredita que elas podem ser 

. Ela teve como objetivo verificar em quais missões, na opinião 
em respondeu, essas técnicas mais se aplicariam. Foi possível verificar

nas respostas, mas as maioria das respostas apontam 
ue as operações em ambiente urbano, missões de pacificação 

as oportunidades onde as Artes Marciais mais podem
Caracterizando assim a grande importância dos ensinamentos da 

Artes Marciais nas diversas missões desempenhadas pelo Exército Brasileiro.

SIM = 89,74% 

O = 10,26% 

SIM = 94,87% 

NÃO = 5,13% 
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Fonte: Próprio autor 

marciais e as 
écnicas de combate corpo a corpo podem ser ferramentas úteis para o 

missões do oficial formado na Academia Militar das Agulhas 
?”, buscou saber a opinião do universo acerca da importância do 

para o oficial combatente. 
considera a importância 

o oficial formado na 

Fonte: Próprio autor 
 

Em caso de resposta positiva no item 
ão(ões) você acredita que elas podem ser 

ões, na opinião 
Foi possível verificar 

respostas apontam 
ue as operações em ambiente urbano, missões de pacificação e Garantia da 

as Artes Marciais mais podem ser 
os ensinamentos da 

Artes Marciais nas diversas missões desempenhadas pelo Exército Brasileiro. 
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 A pergunta número 06,“Segundo as Normas para Desenvolvimento e 
Avaliação dos conteúdos Atitudinais – NDACA (EB60-N-05.013), Portaria 143-
DECEx, de 25 de novembro de 2014. Atitudes são: tendências de atuação 
relativamente estáveis diante de situações ou objetos que envolvem a 
presença de componentes afetivo, cognitivo e comportamental. Com base 
nesta definição, que atitude(s) da área afetiva você acredita que as artes 
marciais e as técnicas de combate corpo a corpo podem desenvolver ou 
aprimorar no oficial combatente do Exército Brasileiro?” Teve como objetivo 
verificar a opinião do universo em questão sobre os componentes atitudinais 
que as Artes Marciais e técnicas de combate corpo a corpo podem desenvolver 
no militar. Analisando as respostas podemos observar que onze das dezenove 
atitudes avaliadas pela NIDACA da AMAN foram citadas nas respostas: 
 1- Autoconfiança – 93 votos; 
 2- Equilíbrio Emocional – 72 votos; 
 3- Rusticidade – 69 votos; 
 4- Combatividade – 55 votos; 
 5- Abnegação – 42 votos; 
 6- Decisão – 39 votos; 
 7- Iniciativa – 33 votos; 
 8- Dedicação – 22 votos; 
 9- Lealdade – 19 votos; 
 10- Responsabilidade – 15 votos; e 
 11- Sociabilidade – 02 votos. 
 Constatando que os conhecimentos de tais técnicas de Arte Marciais e 
combate corpo a corpo, segundo o universo, podem auxiliar no 
desenvolvimento das competências atitudinais em seus praticantes.  
 Na pergunta número 07, “Você conhece o manual EB70-CI-11.414: 
Caderno de Instrução Combate Corpo a Corpo, que entrou em vigor no ano de 
2017?” Teve como objetivo verificar o conhecimento dos oficiais sobre as 
atualizações dos manuais do Exército Brasileiro. O gráfico a seguir, demonstra 
que existe uma dificuldade dos oficiais em serem atualizados com as novas 
publicações do Exército Brasileiro, uma vez que a maioria dos questionários 
respondidos não conhecem o novo manual de Combate Corpo a corpo do EB 
que está em vigor desde 15 de setembro de 2017. 



 
 
 
 
 
 

 
 Na pergunta número 08
universo acerca da difusão da doutrina de lutas do EB com a pergunta: “
acredita que a doutrina de combate corpo a corpo 
prevista no manual EB70
Corpo, está sendo difundida e empregada de maneira efetiva
verificamos que quase a totalidade do universo diz que a doutrina não vem 
sendo difundida de forma adequada e precisa ser 
assim, que o EB precisa melhorar
 
 
 
 
 
 

 Na pergunta número 09
armadas de países com forte tradição bélica, como Estados Unidos e Israel, 
têm programas de treinamento de combate corpo a corpo bem estruturados e 
organizados, como você classifica a doutrina empregada pelo Exército 
Brasileiro?” Teve como intenção
sobre a doutrina do EB em relação a doutrina de outros países. As respostas 
demonstram que quase a totalidade dos militares questionados consider
nossa doutrina deficiente. 
 
 

SIM 
 
 
NÃO

SIM = 8,55% 
 
 
NÃO = 91,45%

 

 

Fonte: Pr

mero 08 procuramos saber a opinião dos militares do 
universo acerca da difusão da doutrina de lutas do EB com a pergunta: “
acredita que a doutrina de combate corpo a corpo do Exército Brasileiro, 
prevista no manual EB70-CI-11.414: Caderno de Instrução Combate Corpo a 
Corpo, está sendo difundida e empregada de maneira efetiva
verificamos que quase a totalidade do universo diz que a doutrina não vem 

da de forma adequada e precisa ser melhorada, demonstrando
o EB precisa melhorar a difusão da doutrina. 

Fonte: Pr

mero 09,“Levando em consideração que as forças 
com forte tradição bélica, como Estados Unidos e Israel, 

têm programas de treinamento de combate corpo a corpo bem estruturados e 
organizados, como você classifica a doutrina empregada pelo Exército 

eve como intenção verificar a opinião dos militares do universo 
sobre a doutrina do EB em relação a doutrina de outros países. As respostas 
demonstram que quase a totalidade dos militares questionados consider

deficiente.  

 = 45,3% 

O = 57,7% 

% 
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Fonte: Próprio autor 

ão dos militares do 
universo acerca da difusão da doutrina de lutas do EB com a pergunta: “Você 

do Exército Brasileiro, 
11.414: Caderno de Instrução Combate Corpo a 

Corpo, está sendo difundida e empregada de maneira efetiva?”. No gráfico 
verificamos que quase a totalidade do universo diz que a doutrina não vem 

, demonstrando 

Fonte: Próprio autor  
 

ção que as forças 
com forte tradição bélica, como Estados Unidos e Israel, 

têm programas de treinamento de combate corpo a corpo bem estruturados e 
organizados, como você classifica a doutrina empregada pelo Exército 

ilitares do universo 
sobre a doutrina do EB em relação a doutrina de outros países. As respostas 
demonstram que quase a totalidade dos militares questionados considera a 



 
 
 
 
 
 

 
 A pergunta número 10
sobre uma maior difusão da doutrina de lutas do EB com a questão “
acredita que a maior difusão e o emprego mais efetivo da doutrina de combate 
corpo a corpo colaborariam com o adestramento do oficial
consequência aperfeiçoariam a operacionalidade do Exército Brasileiro?”
Todos militares questionados acreditam que uma melhora na doutrina n
de difusão e preparo de seus militares 
Terrestre, como o aumento da operabilidade
 
 
 
 
 
 

 
 A pergunta número 11,
sugestão que possa contribuir para o desenvolvimento 
corpo a corpo ou o trabalho em questão”
compartilhar alguma experi
pesquisa. 
 Muitas das respostas apresentadas abordavam sobre
disciplina de lutas de forma obrigat
quarto ano, da Academia Militar das Agulhas Negras. A contratação de pessoal 
capacitado para ministrar este tipo de instrução nas Escolas Militares. E 
também a criação de um
capacitar o instrutor de lutas no nível do Exército.

Eficiente = 5,98%
 
 
Deficiente = 94,02

SIM = 100,00
 
 
NÃO = 0,00

 

 

Fonte: Pr

mero 10 visou buscar a opinião dos militares questionados 
sobre uma maior difusão da doutrina de lutas do EB com a questão “
acredita que a maior difusão e o emprego mais efetivo da doutrina de combate 

colaborariam com o adestramento do oficial combatente e, por 
ência aperfeiçoariam a operacionalidade do Exército Brasileiro?”

dos militares questionados acreditam que uma melhora na doutrina n
e preparo de seus militares pode trazer benefícios para a Força
mo o aumento da operabilidade. 

Fonte: Pr

número 11, “Você tem alguma opinião, experiência ou 
sugestão que possa contribuir para o desenvolvimento doutrinário de combate 
corpo a corpo ou o trabalho em questão” foi subjetiva e foi feita para o militar 
compartilhar alguma experiência ou opinião que pudesse acrescentar a

Muitas das respostas apresentadas abordavam sobre: 
disciplina de lutas de forma obrigatória para todos os cadetes, do primeiro ao 
quarto ano, da Academia Militar das Agulhas Negras. A contratação de pessoal 

ministrar este tipo de instrução nas Escolas Militares. E 
também a criação de um curso ou estágio pelo Exército, com a finalidade de 
capacitar o instrutor de lutas no nível do Exército. 

% 

Deficiente = 94,02% 

= 100,00 % 

= 0,00% 
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Fonte: Próprio autor  

ão dos militares questionados 
sobre uma maior difusão da doutrina de lutas do EB com a questão “Você 
acredita que a maior difusão e o emprego mais efetivo da doutrina de combate 

combatente e, por 
ência aperfeiçoariam a operacionalidade do Exército Brasileiro?” 

dos militares questionados acreditam que uma melhora na doutrina na parte 
zer benefícios para a Força 

Fonte: Próprio autor  

ão, experiência ou 
doutrinário de combate 

foi subjetiva e foi feita para o militar 
ência ou opinião que pudesse acrescentar a 

: a criação da 
ória para todos os cadetes, do primeiro ao 

quarto ano, da Academia Militar das Agulhas Negras. A contratação de pessoal 
ministrar este tipo de instrução nas Escolas Militares. E 

curso ou estágio pelo Exército, com a finalidade de 
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 Os dados levantados através de pesquisa bibliográfica obtidos nos 
questionários ajudaram a chegar nas conclusões apresentadas no fim do 
trabalho. 
 
4 CONCLUSÃO 
 
 O artigo científico apresentou como objetivos verificar a importância da 
instrução de luta e de conhecimentos de combate corpo a corpo para o oficial 
combatente do Exército Brasileiro. 
 Através dos resultados, podemos perceber que ficou notório a 
importância e pertinência do assunto, não só para os oficiais formados na 
Academia Militar das Agulhas Negras que é o foco desta pesquisa, mas para o 
emprego da Força Terrestre devido as missões que o Exército Brasileiro tem 
desempenhado, nas quais, destaco as missões de Garantia da Lei e da Ordem 
e pacificação. Operações essas que o militar tem o uso do seu armamento 
limitado e o conhecimento dessas técnicas de combate corpo a corpo podem 
ser necessárias para conter ameaças. 
 O trabalho também contou com as respostas dos questionários 
aplicados em oficiais de diversas turmas formadas na AMAN. Suas respostas 
deixaram evidente quão é importante o conhecimento de artes marciais para o 
cumprimento de muitas missões que o EB tem desempenhado atualmente e 
para, não menos importante, o desenvolvimento de competências atitudinais 
inerentes ao oficial. 
 Muitos questionários expressaram a idéia de que a instrução de lutas 
deve ser aplicada do início ao fim da formação acadêmica do cadete na AMAN, 
assim como mantida nos corpos de tropa pois esse conhecimento trata-se de 
uma ferramenta básica para a operatividade do Exército Brasileiro. 
 Foi possível constatar a importância dada a instrução de lutas e combate 
corpo a corpo por Forças Armadas de países com grande influência bélica. 
Esses países buscam a maestria das técnicas presentes em suas doutrinas 
para a formação de um militar preparado para qualquer situação no combate, 
inclusive o aproximado. 
 Isso confirma a hipótese levantada no artigo que apesar das mudanças 
no cenário de missões em que o Exército vem sendo empregado, o 
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conhecimento das técnicas de combate corpo a corpo traz vantagem para o 
oficial e para os militares, auxiliando num melhor cumprimento das missões em 
que não possam empregar livremente seu armamento, melhorando assim o 
emprego da Força Terrestre. 
 É possível afirmar que o manual EB70-CI-11.414: Caderno de Instrução 
Combate Corpo a Corpo que normatiza a doutrina e o emprego deste tipo de 
combate no âmbito do Exército é eficiente, porém é mal difundido e aplicado de 
forma pouco eficaz. 
 Podemos concluir que as instruções de lutas do Exército Brasileiro são 
de grande importância para a formação do oficial combatente visto as missões 
que ele pode a vir receber e a mudança do atual cenário de combate, trazendo 
um aumento na combatividade do militar e um aumento na operatividade do 
EB, porém, tais conhecimentos não são aplicados e, principalmente, 
transmitidos de forma eficaz e eficiente.  
 Uma sugestão de solução para o problema encontrado, seria a 
implementação de uma instrução de Lutas (combate corpo a corpo) de forma 
contínua para todos os cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras. Com 
o objetivo de melhor formar os oficiais do Exército no assunto, visando assim a 
maior divulgação e transmissão da doutrina nos corpos de tropa. 
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