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RESUMO

A UTILIZAÇÃO DO COMBATE CORPO A CORPO, COMO TÉCNICA MENOS

LETAL, EM OPERAÇÃO DE CONTROLE DE DISTÚRBIO.

AUTOR: Lucas Patrick Dias de Souza

ORIENTADOR: Lucas Rodrigues Camposo

Este trabalho expôs por meio de pesquisas e análises a importância e os momentos
corretos de utilização das técnicas presentes no combate corpo a corpo, visando apresentar a
necessidade de um preparo dos militares para que possam ser utilizadas como técnica menos
letal  em operações  de  controle  de  distúrbio.  Mostraram também quais  são  os  grupos  de
habilidades que podem ser usadas em tais operações, de forma a proporcionar mais opções
durante o combate. Baseado em pesquisas bibliográficas e análises de ocorrências envolvendo
militares  e  civis  nas  operações  de controle de  distúrbios,  foi  possível  identificar  os  erros
cometidos, além de abranger os resultados provenientes, expondo também, quais seriam as
técnicas  mais  adequadas  para  que  os  erros  pudessem  ser  evitados.  Sendo  assim,  faz-se
necessário que os militares possuam completo conhecimento sobre os meios empregados e os
danos que suas ações podem causar, além de ter o domínio das técnicas presentes no combate
corpo a corpo, a fim de aumentar a capacidade combativa, evitar danos e diminuir custos aos
cofres públicos. Diante do questionamento: a utilização do CCC tem sido realizada de forma
satisfatória pelas organizações governamentais? Considerações finais: Com o presente estudo
foi possível perceber que há uma necessidade de melhor preparar os militares em CCC, pois a
utilização desta ferramenta não tem sido realizada de forma satisfatória, visto a preferência
pelos armamentos menos letais. Contudo, o emprego dos armamentos menos letais é limitado,
demonstrando a relevância do CCC. Este estudo pretendeu contribuir para a ampliação do
conhecimento a respeito dessa temática, evidenciando a importância de tais técnicas para o
aprimoramento técnico profissional dos militares inseridos em tais operações.

Palavras-chave: Combate corpo a corpo. Operações de controle de distúrbio. Técnica menos
letal
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ABSTRACT

The application of hand-to-hand combat, as a less lethal technique, in the operation of

control of disturbance.

AUTHOR: Lucas Patrick Dias de Souza

ADVISOR: Lucas Rodrigues Camposo

This work exposed through research and analysis the importance and the correct moments of
use of the techniques present in the melee combat, aiming to present the need for military
training  so  that  they  can  be  used  as  a  less  lethal  technique  in  operations  of  control  of
disturbance. It also showed which groups of skills can be used in such operations to provide
more options during combat. Based on bibliographic research and analysis of occurrences
involving military and civilian operations in the control of disturbances, it  was possible to
identify the mistakes made, besides covering the results, also explaining which would be the
most appropriate techniques so that errors could be avoided. Therefore, it is necessary for the
military to have complete knowledge about the means employed and the damages that their
actions can cause, besides having the mastery of the techniques present in the melee combat,
in order  to increase the combative capacity,  to avoid damages and reduce costs to public
coffers.  In  the  face  of  the  questioning:  has  CCC been  used  satisfactorily  by  government
organizations? Final considerations: With the present study it was possible to perceive that
there is a need to better prepare the military in CCC, since the use of this tool has not been
performed satisfactorily, considering the preference for less lethal armaments. However, the
use of less lethal armaments is limited, demonstrating the relevance of CCC. This study aimed
to contribute to the expansion of knowledge about this subject, highlighting the importance of
such techniques for the professional technical improvement of the military personnel involved
in such operations.

Keywords: Melee combat. Disturbance control operations. Less lethal technique
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1 INTRODUÇÃO

O presente estudo está inserido na linha de pesquisa da Academia Militar das Agulhas

Negras “Combate Corpo a Corpo em Operações de Controle de Distúrbios”, tendo como área

predominante Técnicas Menos Letais. A motivação para a sua realização surgiu através da

necessidade de abordar acerca desta temática, eu como praticante de artes marciais, já inserido

neste meio, pude observar o quão importante é esse assunto, com isso venho buscar mais

relevância ao tema.

O  combate  corpo  a  corpo  consiste  em  disputas  entre  duas  ou  mais  pessoas  que

utilizam de técnicas e estratégias para desenvolver ações  de ataque e de defesa,  podendo

utilizar-se de armamentos ou não. Devido a relevância das práticas do CCC para o militar,

este foi introduzido na grade curricular da escola de educação física do Exército (EsEFEx)

com o nome de lutas, em 1932.

O Exército  Brasileiro  dispõe  de  um caderno  de  instrução  próprio  voltado  para  o

Combate  corpo  a  corpo,  tendo  como  embasamento  organizar,  conduzir  e  padronizar  o

treinamento  de  várias  formas  de  ataque  e  defesa,  objetivando  melhorar  a  capacidade

combativa dos militares em todos os cantos do país.

O Combate Corpo a Corpo é uma ferramenta que deve estar a pronto emprego para o

militar, haja a vista que as atividades exercidas na profissão, por diversas vezes, farão com

que o combatente sofra ameaças à sua integridade física. Alguns tipos de atividades fazem

com que a utilização do CCC possua uma maior importância e seja utilizada com uma maior

frequência, por exemplo, as atividades de polícia. (EB-70-CI-11-414 COMBATE CORPO A

CORPO, 2017)

O  Exército  Brasileiro,  por  se  tratar  de  uma  força  armada,  têm  como  missão

constitucional zelar pela defesa da pátria, pela garantia dos poderes constitucionais e garantir

a lei e a ordem. A atuação do Exército se faz necessária tanto na paz quanto na guerra em

ocasiões onde a ordem pública, ou até mesmo a soberania nacional estejam ameaçadas.

Uma  atividade  de  polícia,  também  executada  pelo  Exército,  que  está  em  grande

evidência  nos  últimos  tempos  são  as  Operações  de  Controle  de  Distúrbio.  Esse  tipo  de

operação tem ocorrido a todo o momento por conta da situação política que o país se encontra,

onde multidões se reúnem para manifestar sobre um interesse em comum. Desta forma cabem

as unidades especializadas neste tipo de operação manter a ordem.
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Ao observarmos a  necessidade  e  a  importância  do emprego do CCC nas OCD, a

utilização  desta  ferramenta  tem  sido  realizada  de  forma  satisfatória  pelas  organizações

governamentais?

1.1 OBJETIVOS

1.1.1  Objetivo geral

Buscar técnicas a luz do caderno de instrução de CCC e identificar quais são 

relevantes em OCD.

1.1.2 Objetivos específicos

Apresentar as ações inadequadas ocorridas em OCD ;

Identificar e analisar os custos da união com pagamento de indenizações relativas a 

atuação inadequada de militares em OCD.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO METODOLÓGICO

2.1  O COMBATE CORPO A CORPO.

Desde  os  tempos  mais  remotos,  confrontos  ocorrem  por  conta  de  disputas  entre

pessoas com interesses divergentes. O CCC foi se desenvolvendo com o passar do tempo, mas

sempre com o mesmo objetivo, de incapacitar de forma temporária ou definitiva o inimigo. O

conhecimento do combate corpo a corpo se faz necessário para que o indivíduo saiba proceder

em uma situação de confronto corporal,  desarmado ou não. (EB-70-CI-11-414 COMBATE

CORPO A CORPO, 2017)

O CCC pode ser dividido em dois grandes grupos de técnicas, as de ataque e as de

defesa. A luz do manual de combate corpo a corpo, o grupo de habilidades de ataque podem

ser divididas em  três tipos de técnicas, são elas: Golpes Traumáticos; Técnicas de projeção; e

técnicas de combate no solo, estrangulamento e forçamento de articulações.  E o grupo de

habilidades de defesa pode ser dividido em dois tipos, são eles: defesa contra agressões a mão

livre; e defesa contra agressões a mão armada.

Um dos pontos mais importantes para a execução de qualquer tipo de técnica do CCC

é o equilíbrio, desta forma se faz necessário que o executante da técnica possua uma posição

de boa base fazendo com que a técnica, tanto de ataque quanto de defesa, seja realizada de

maneira eficiente. (EB-70-CI-11-414 COMBATE CORPO A CORPO, 2017)

Figura 1 – Base de Combate

Fonte: EB-70-CI-11-414 COMBATE CORPO A CORPO, 2017. 
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Visando o objetivo do CCC, que é incapacitar o inimigo, os golpes traumáticos têm

como foco os pontos vulneráveis do corpo humano, dentre esses pontos pode-se citar cabeça,

têmpora, olhos, nariz, dentre outros presentes nas figuras 2 e 3. Utilizando as chamadas armas

naturais,  os  golpes  traumáticos  empregam  partes  do  corpo  humano,  que  por  suas

características, possibilitam traumatizar o corpo do adversário sem que cause qualquer dano

ao  executante  da  técnica.  Para  que  golpes  traumáticos  produzam  o  efeito  desejado  é

necessário  que  o  executante  da  técnica  atinja  o  ponto  vulnerável  desejado  com  força  e

velocidade,  mantendo  o  corpo  equilibrado.  (EB-70-CI-11-414  COMBATE  CORPO  A

CORPO, 2017)

Figura 2 e 3 – Pontos vulneráveis na frente e nas costas do corpo do homem, respetivamente. 

Fonte:  EB-70-CI-11-414 COMBATE CORPO A CORPO, 2017

As técnicas de projeção, que tem por finalidade projetar o adversário sobre o solo, só

tem sua execução possível quando a distância entre os dois indivíduos for reduzida a ponto de

permitir  que  um  combatente  possa  agarrar  o  outro.  Este  grupo  de  técnicas  pode  ser

classificado em técnica de perna,  de braço  ou de quadril,  dependendo da parte  do corpo

principal utilizada para realizar a projeção. A execução das técnicas de projeção é dividida em

três etapas: o desequilíbrio que consiste em mover o adversário para a direção adequada de

execução da técnica; o posicionamento do corpo que consiste na preparação para projeção por

meio do correto posicionamento do combatente; e a projeção que é a ação que conduzirá o

adversário ao solo. (EB-70-CI-11-414 COMBATE CORPO A CORPO, 2017)
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Em geral, o CCC se inicia com os dois combatentes na posição de pé utilizando-se de

golpes traumáticos e/ou armas brancas. Contudo, com a execução de uma técnica de projeção

bem-sucedida,  por  exemplo,  o  combate  poderá,  a  partir  daí,  se  desenvolver  no solo  com

aplicações de técnicas de imobilização, estrangulamento ou forçamento de articulações. Caso

exista  a  possibilidade  de  execução  de  técnicas  de  estrangulamento  e  forçamento  de

articulações, estas podem também ser executadas na posição de pé. O indivíduo durante o

combate no solo, tem como objetivo conquistar uma posição de dominância que proporcione

oportunidades  de  finalização.  As  técnicas  de  imobilização  visam dominar  o  oponente  de

forma a impedir ou limitar sua movimentação, fazendo com que a ameaça representada por

ele  seja  nula,  este  tipo  de  técnica  normalmente  executada  com  o  peso  corporal  e  o

impedimento da movimentação de braços e tronco. As técnicas de estrangulamento têm por

finalidade impedir que o sangue do oponente circule em torno da cabeça, fazendo com que

falte oxigênio do cérebro e o adversário fique incapacitado de prosseguir no combate. Este

tipo de técnica é executada com a pressão, feita pelas mãos ou braços, em torno do pescoço

que faz com que as artérias se fechem impedindo a circulação do sangue. As técnicas de

forçamento de articulações tem como princípio de funcionamento a indução do movimento

não natural do membro alvo da técnica a ser realizada. Geralmente este tipo de técnica causa

dor nas articulações podendo, dependendo da intensidade, quebrar o membro em questão.

(EB-70-CI-11-414 COMBATE CORPO A CORPO, 2017)

A defesa contra agressões a  mão livre no CCC consiste  em evitar  ou diminuir  os

efeitos do golpe do adversário, seja com a utilização da esquiva ou contra golpeando-o. A

esquiva é a melhor forma de defesa, pois evita o contato com o golpe ou ação do oponente.

Vale ressaltar que a defesa só será eficiente quando realizada como ação reflexa, onde ao

pressentir a ação do agente opositor, seja imediatamente executada uma reação correta, com

energia e agressividade de forma a impedir que o adversário domine a situação. É importante

que o indivíduo tenha em mente que objetivo é derrotar o inimigo, não havendo assim regras

fixas para a defesa, devendo assim combinar diversas técnicas durante o combate de forma

que, caso uma técnica pretendida não tenha sucesso, o combatente imediatamente utilize de

outro  artifício  para  neutralizar  o  oponente.  (EB-70-CI-11-414  COMBATE  CORPO  A

CORPO, 2017)

No CCC a defesa contra agressões a mão armada consiste em uma reação frente a uma

ameaça portando armas brancas ou até mesmo armas de fogo. É importante que o combatente

tenha um domínio sobre a técnica a ser realizada, pois o resultado proveniente de uma ação

ineficaz pode ter consequências graves. Desta forma, só deve-se utilizar desse tipo de reação
13



quando se tem a certeza do sucesso ou quando constatado que não há outra solução. Para a

execução das técnicas de defesa contra mão armada são utilizadas diversas outras técnicas,

como as já mencionadas anteriormente, golpes traumáticos, técnicas de projeção, entre outras.

Devendo tais técnicas ser praticadas de forma repetida até que o indivíduo tenha capacidade

de reagir de forma instintiva sem que perca tempo pensando nas ações a realizar. (EB-70-CI-

11-414 COMBATE CORPO A CORPO, 2017)

2.2 A OPERAÇÃO DE CONTROLE DE DISTÚRBIO.

Em tempos onde multidões insatisfeitas realizam ações para reivindicar interesses, se

inserindo em situação de desobediência  civil,  contra atos,  ou contra autoridades  de poder

constituído, faz-se necessário a atuação de uma força especializada em controle de distúrbio

para que se mantenha a ordem.

As OCD são realizadas de forma preventiva, onde se busca uma resolução pacífica do

conflito e de forma operativa, onde a tropa realiza ações ofensivas para controlar o distúrbio.

As ações operativas se seguem posteriormente às ações preventivas, no caso da ineficiência

das medidas preventivas. Ao final da operação são realizadas as ações complementares com o

intuito  de  pacificar  totalmente  a  área.  (C-19-15  OPERAÇÃO  DE  CONTROLE  DE

DISTÚRBIO, 1997)

Para execução de uma operação de OCD de sucesso, devem-se atender os seguintes

princípios básicos: massa, objetivo, unidade de comando, segurança, surpresa e manobra. O

princípio  da massa visa empregar  uma força com poder suficiente  para dissuadir  a  força

adversa, de forma a cumprir a missão, a princípio, de forma pacífica. Para que a missão tenha

êxito ela deve possuir objetivos bem definidos, além de uma unidade de comando que fará os

esforços  da  tropa  convergir  por  meio  de  coordenação  de  todas  as  forças  envolvidas  na

manutenção da lei  e da ordem. Uma tropa OCD deve sempre buscar surpreender a força

adversa  a  fim de  evitar  uma  possível  reação,  utilizando  uma  formação  adequada  para  o

enfrentamento  do  distúrbio.  (C-19-15  OPERAÇÃO  DE  CONTROLE  DE  DISTÚRBIO,

1997)

A  força  OCD  possui  uma  organização  diferente  da  convencional,  devido  às

peculiaridades das operações em que são empregadas.  A figura 4 ilustra como se dá essa

organização.
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Figura 4 – Organização de uma força OCD

Fonte: C-19-15 OPERAÇÃO DE CONTROLE DE DISTÚRBIO, 1997

Em OCD a força de choque é a fração que possui a missão principal da operação, fará

o investimento propriamente dito sobre a turba. É composta por tropas de choque do exército

ou PM, que é constituída de: comandante de pelotão, sargento auxiliar, comandante de grupo,

escudeiros,  lançadores,  granadeiros,  atiradores,  homem  extintor,  motorista  e  seguranças.

(MANUAL DE OPERAÇÕES DE CHOQUE, PM-GO, 2015)

O comandante  de pelotão é  responsável  por  comandar efetivamente o pelotão nas

operações de OCD, tendo como substituto imediato o sargento auxiliar; Os comandantes de

grupo são os  sargentos  mais  antigos  após o sargento auxiliar,  responsáveis  por  corrigir  e

orientar sua fração durante as formações de forma a impedir que ocorra isolamento de algum

militar; Os escudeiros possuem a missão primordial de fazer a segurança do pelotão, fazendo

o  uso  dos  escudos,  contra  ações  desencadeadas  contra  a  tropa;  Os  lançadores  são

encarregados  de  empregar,  mediante  ordem  do  comandante,  as  granadas  ou  munições

químicas  com o auxílio dos instrumentos apropriados; Os granadeiros têm a função de lançar

as granadas de forma manual, executando a ação somente sob ordem; Os atiradores são os

responsáveis por realizar os disparos de munições menos letais;  O homem extintor tem a

função  de  conduzir  o  extintor  de  incêndio  e  os  equipamentos  de  primeiros  socorros,

assumindo também a função de socorrista; O motorista é o encarregado de conduzir a viatura,

fazer sua segurança e sua manutenção, de forma a manter seu pleno funcionamento durante a

operação; Os seguranças são responsáveis pela segurança do pelotão de OCD, portando arma
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de  fogo,  para  em  caso  de  necessidade  e  mediante  ordem,  emprega-las.(MANUAL DE

OPERAÇÕES DE CHOQUE, PM-GO, 2015)

2.3 TÉCNICAS UTILIZADAS DO COMBATE CORPO A CORPO NAS OPERAÇÕES DE

CONTROLE DE DISTÚRBIO.

As  ações  realizadas  em  OCD  são  norteadas  pela  legalidade,  proporcionalidade  e

razoabilidade. Desta forma, os meios utilizados devem ser empregados de forma gradativa e

imprimindo o mínimo de danos à população, e para que isso seja possível, a tecnologia menos

letal  se faz necessária.  Segundo o manual de operação de choque da PM-GO, a tropa de

choque  deve  manter  uma  distância  mínima  de  segurança  de  30  metros  dos  agentes

perturbadores da ordem pública (APOP); Desta forma, a munição de elastômero é um dos

artifícios  utilizados para garantir  essa distância,  contudo,  segundo o caderno de  instrução

tecnologia menos letal do Exército Brasileiro, para que possa ser utilizado o militar deve estar

a pelo menos 20 metros e deve fazer pontaria nos membros inferiores do APOP, do contrário

pode ser fatal o emprego de tal munição.

Pelo fato de as OCD serem operações realizadas em ambientes voláteis e incertos,

pode  ocorrer  de  um APOP se  aproximar  da  tropa  a  uma  distância  que  não  possibilite  a

utilização  dos  armamentos  de  tecnologia  menos  letal.  Desta  forma,  faz-se  necessário  o

emprego das artes marciais. Segundo o caderno de instrução de combate corpo a corpo do

Exército  Brasileiro,  na  tropa  de  OCD  deve  constar  uma  equipe  de  captura  formada  por

especialistas  em  artes  marciais,  de  forma  a  ser  empregados  para  aprisionar  líderes  e

manifestantes mais violentos.

Baseado na ideia imposta de que as OCD devem ser realizadas de forma a causar o

mínimo de danos à população, as ações dos especialistas em artes marciais são limitadas ao

uso  de  técnicas  que  não  produzam  contusões  graves,  como  as  produzidas  pelos  golpes

traumáticos. Sendo assim, para que ocorra a incapacitação do APOP violento sem que sejam

causados  danos  intensos  ao  mesmo,  deve-se  dar  prioridade  a  utilização  das  técnicas  de

imobilização,  estrangulamento  e  forçamento  de  articulações,  desde  que  seja  de  forma

controlada; Podendo também utilizar as técnicas de projeção como meio auxiliar para que se

conquiste  uma  posição  de  dominância  e  facilite  a  chegada  à  posição  final,  contendo  o

indivíduo.

Existe  uma  gama  de  técnicas  que  podem  ser  utilizadas  neste  tipo  de  operação.

Contudo,  algumas  ao  mesmo  tempo  em  que  conclui  a  missão  de  conter  o  APOP,

proporcionam uma maior segurança ao executante das artes marciais, como por exemplo: a
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posição  de  domínio  lateral,  o  estrangulamento  pelas  costas  tipo  I  e  o  forçamento  da

articulação do punho tipo I.(EB-70-CI-11-414 COMBATE CORPO A CORPO, 2017)

A posição de domínio lateral é empregada para dominar o oponente ao solo de forma

que o executante se posiciona de forma perpendicular ao adversário, que se encontra com as

costas no chão, abraçando-o com um braço por baixo do pescoço e o outro sob a axila. O

domínio é realizado com o apoio do peito do executante sobre o oponente forçando-o ao solo.

(EB-70-CI-11-414 COMBATE CORPO A CORPO, 2017)

Figura 5 – Combate no solo – Posição de domínio lateral

Fonte: EB-70-CI-11-414 COMBATE CORPO A CORPO, 2017

O estrangulamento pelas costas tipo I é o chamado de “mata leão”, onde o executante

passa um braço a frente do pescoço do oponente, e desta forma encontrará com a mão direita

com a mão esquerda. Ao posicionar  a cabeça do adversário entre o ombro e a cabeça do

executante  e  pressionar  o  pescoço,  é  realizado  o  estrangulamento.  (EB-70-CI-11-414

COMBATE CORPO A CORPO, 2017)

Figura 6 – Estrangulamento pelas costas (tipo I) – execução
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Fonte:  EB-70-CI-11-414 COMBATE CORPO A CORPO, 2017

O forçamento  da  articulação  do  punho  tipo  I  é  realizado  no  momento  em que  o

oponente posiciona sua mão sobre o peito do executante. Consiste no afastamento do pé e na

rotação do tronco, utilizando uma mão para manter os dedos do adversário voltados para cima

e a outra mão tem a função de forçar as articulações do punho, do cotovelo e do ombro. Se

necessário, o executante pode se deslocar na direção do oponente para conduzi-lo ao solo.

(EB-70-CI-11-414 COMBATE CORPO A CORPO, 2017)

Figura 7, 8 e 9 – Forçamento da articulação do punho (tipo I), situação inicial e execução,

respectivamente.

Fonte:   EB-70-CI-11-414

COMBATE  CORPO  A  CORPO,

2017

Nas  técnicas  ilustradas,  o

executante  se  posiciona  de

modo  a  ocupar  uma  posição

de segurança  em  relação  aos

possíveis  movimentos  que  o oponente possa executar, além

disso,  posiciona o adversário de forma a mantê-lo o mais desconfortável possível, para que

não seja capaz de reagir.
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3. DESENVOLVIMENTO

3.1 O MOMENTO CORRETO DO COMBATE CORPO A CORPO EM OPERAÇÃO DE

CONTROLE DE DISTÚRBIO.

Para que seja possível abordar o momento certo do CCC em OCD, faz-se necessário o

levantamento  de  situações  em  que  a  tropa  de  choque  tenha  realizado  ações  que  não

respeitaram os princípios básicos das Operações de Controle de Distúrbio.

Segundo a notícia divulgada pelo G1, jornal da rede globo de televisão, no dia 14 de

junho de 2013, durante um protesto contra o aumento da tarifa do transporte público, a tropa

de choque agiu de forma repressiva e violenta contra os manifestantes.

Uma passagem da reportagem relata que um jovem manifestante teria sido atingido

por uma “bala de borracha” a uma curta distância. Analisando a afirmativa feita pelo jornal,

pode-se inferir que o militar não respeitou a distância mínima de segurança imposta para a

utilização  da  munição  de  elastômero,  além  de  ter  permitido  que  o  manifestante  se

aproximasse  a  uma  distância  menor  que  30  metros  da  tropa,  contrariando  o  previsto  no

manual  de  operações  de  choque  da  polícia  militar  de  Goiás.  No  momento  em  que  o

protestante se aproximou da tropa e  havia a  necessidade de conter o manifestante, faz-se

necessário a utilização do CCC.

A ação correta no que diz respeito a notícia divulgada pelo G1 seria a ultrapassagem

da equipe composta pelos especialistas em artes marciais pela tropa para que possam capturar

o  jovem  manifestante,  como  previsto  no  manual  de  campana  operações  de  controle  de

distúrbios do Exército Brasileiro.

Segundo uma notícia publicada pelo jornal da rede globo, G1, no dia 19 de maio de

2015, durante um protesto ocorrido perto da Universidade de São Paulo (USP) contra medidas

políticas e econômicas, os manifestantes foram agredidos pela polícia.

No desenrolar da narrativa presente na notícia, é informado que em um momento do

protesto uma manifestante tenta atingir um policial com um guarda-chuva, e como reação ao

ato os policiais fizeram uso do spray de pimenta e em seguida um dos militares aplica uma

“rasteira” na protestante que a faz se desequilibrar,  e quase que no mesmo instante outro

militar realiza um soco no rosto na mulher que é levada ao solo. E após isso os policiais se

afastam.

 A medida que o APOP se aproximou da tropa com violência, havia a necessidade de

reação para conter a manifestante. Contudo, por conta da distância que a tropa se encontrava
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do agente perturbador não era possível o emprego do elastômero, sendo assim foi utilizado o

spray de pimenta para minimizar a ação. Porém, para que ocorresse um total controle do

APOP, existia a necessidade de entrar em situação de combate corporal.

Como mostrado anteriormente, em operações de OCD deve ser priorizado o uso de

técnicas que imprimam o mínimo de danos a população. E no momento em que os militares

utilizaram-se de golpes traumáticos para conter o APOP, ocorreu um excesso. A ação correta a

ser  realizada  seria  com  o  emprego  das  técnicas  de  imobilização,  estrangulamento  ou

forçamento de articulações.

3.2 RESULTADOS DE ERROS COMETIDOS EM OPERAÇÕES DE CONTROLE DE 

DISTÚRBIO.

As OCD são operações complexas que devem ser conduzidas seguindo fielmente as

regras de engajamento, pois o contato com a população civil faz com que as ações realizadas

pela tropa possuam um impacto grande na sociedade. Sendo assim, erros cometidos em tais

operações podem resultar em resposta perante o judiciário.

Um erro cometido pela tropa OCD, seja uma tropa federal ou estadual, acarreta em

consequências  para  o  agente  que  cometeu  o  equívoco,  assim  como  para  o  órgão

governamental de responsabilidade. Normalmente em OCD os erros são caracterizados pelo

uso  excessivo  da  força,  que  leva  a  diversas  ações  judiciais  por  conta  de  danos  morais

produzidos pela tropa.

Uma matéria divulgada pelo jornal O GLOBO em 20 de outubro de 2016 afirma que o

estado de São Paulo foi  condenado por violência policial  em manifestações ocorridas  em

2013. Segundo as informações contidas na reportagem, a conduta violenta da polícia viola os

direitos constitucionais de reunião, de liberdade de expressão e à cidade.

A condenação em questão prevê que o governo pague um valor de R$ 8 milhões de

indenizações e formule um plano de ação para a atuação policial em protestos. Essa quantia se

dá pelo dano moral coletivo correspondente 8 manifestações pelas quais a ação policial foi

julgada desproporcional no que diz respeito ao uso da força.

 Em  outra  ocasião  o  jornal  ESTADÃO  reportou,  em  1  de  setembro  de  2012,  a

condenação  do  estado  da  Bahia  por  conta  de  violência  policial  realizada  durante  as

comemorações referentes aos 500 anos de descobrimento do Brasil, ocorrida em 22 de abril

de 2000.
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Segundo  relatos  os  policiais  dispararam  “balas  de  borracha”  e  bombas  de  gás

lacrimogênio  contra  cerca  de  3  mil  manifestantes.  A população  envolvida  não  portava

armamentos e nem oferecia riscos a segurança pública. E ainda assim, a ação policial deixou

15 indígenas feridos e 141 pessoas presas.

Sendo assim, ao analisarmos as características das operações de controle de distúrbios

e  as  reportagens  divulgadas  pelos  jornais  acima,  é   possível  concluir  que  é  de  extrema

importância que o militar inserido nas OCD tenha um conhecimento amplo das leis e dos

aspectos  jurídicos  que  norteiam as  ações,  além de  dominar  as  técnicas,  equipamentos  e

armamentos que irá empregar. Evitando assim, erros cometidos por falta de conhecimento e

erros por utilização inadequada dos meios disponíveis.

3.3 POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES DO COMBATE CORPO A CORPO NA 

OPERAÇÃO DE CONTROLE DE DISTÚRBIO.

O combate corpo a corpo é uma ferramenta de extrema relevância nas operações de

controle de distúrbio. Contudo, seu uso possui algumas limitações que devem ser observadas

ao analisar as técnicas que serão empregadas.

Em  um  primeiro  momento,  durante  o  estudo  de  situação,  deve-se  observar  se

realmente é necessário o uso do CCC, pois segundo o manual de operações de choque da

polícia militar de Goiás, a tropa deve manter uma distância de 30 metros da manifestação,

sendo assim, o combate corpo a corpo é um recurso a ser utilizado em situações adversas.

Ao observar a necessidade do emprego do CCC, deve-se atentar para a escolha correta

da técnica que será utilizada, de forma a calcular danos que poderá causar ao seu receptor.

Visando atender os aspectos jurídicos inseridos nas OCD a utilização do CCC deve produzir o

mínimo de danos possíveis a população.

As operações de controle de distúrbio têm características especiais, de forma que os

equipamentos  utilizados  nas  missões  realizadas  por  esse  tipo  de  tropa  são  específicos.  A

quantidade de material utilizado para proteção do militar acaba tornando a fração em uma

tropa pesada, o que dificulta a movimentação. Quando inserido no CCC o militar deve avaliar

as condições para a correta escolha da técnica a utilizar, levando em consideração a limitação

provocada pelo uniforme padronizado. Sendo assim, o golpe escolhido deve ter condições de

ser executado com perfeição, ainda que esteja prejudicado por fatores externos.

 O  estudo  de  situação  é  uma  atividade  de  extrema  importância  para  o  bom

cumprimento da missão, pois dele sairá a base para uma decisão correta. Desta forma devem-
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se analisar todos os fatores externos e internos que podem influenciar as ações realizadas pela

tropa  durante  as  operações.  Fazendo-se  valer  de  todos  os  meios  disponíveis,  desde  os

armamentos menos letais até o combate corpo a corpo.

3.4 SUGESTÕES DE POSSÍVEIS TÉCNICAS

No que diz respeito ao Exército Brasileiro, o CCC se vê restrito as técnicas e posições

presentes no caderno de instrução  EB-70-CI-11-414 COMBATE CORPO A CORPO, 2017;

mas existem diversas outras técnicas que se enquadram de forma perfeita em operações de

OCD que não constam no referido manual.

A luz do livro Judô Kodokan de Jigoro Kano, é possível ilustrar diversas técnicas que

ao serem realizadas de forma correta em OCD atenderiam todos os requisitos necessários para

uma decisão adequada.

O Hon-kesa-gatame é uma imobilização que parte do princípio de manter o oponente

deitado ao solo e prender o pescoço e braço. Vale ressaltar que para a execução de técnicas de

imobilização do adversário no solo o aplicador deve utilizar do peso do corpo para pressionar

o receptor ao solo.

Figura 10 -  Hon-kesa-gatame

 

Fonte: Google.com

O Kuzure-kesa-gatame é uma técnica baseada no Hon-kesa-gatame, no qual existe a

variação da pegada pescoço e braço cruzado.
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Figura 11 - Kuzure-kesa-gatame

Fonte: Google.com

O Kata-gatame  utiliza o ombro e o pescoço para imobilizar o oponente, de forma a

impedir o movimento e inutilizar o braço do adversário.

Figura 12 - Kata-gatame

  Fonte: Google.com

O  Kami-shiho-gatame  é  uma  imobilização  que  visa  o  aprisionamento  da  parte

superior. De forma a se ajoelhar sobre o oponente ao solo, segurando-o passando os braços

sob a parte superior dos braços dele e pressionando seu corpo contra o corpo dele.

Figura 13 - Kami-shiho-gatame

Fonte: Google.com
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O Kata-ha-jime é um estrangulamento que consiste em colocar um braço em volta do

pescoço do oponente, com o outro braço envolver um braço do adversário e posicioná-lo na

nuca. Ao aplicar pressão com os dois braços, executa-se o estrangulamento.

Figura 14 - Kata-ha-jime

 

Fonte: Google.com

O Sode-guruma-jime é uma técnica que tem por finalidade estrangular o adversário;

ao  colocar  um antebraço  contra  a  garganta  do  oponente  e  o  outro  na  parte  posterior  do

pescoço do mesmo e segurando a manga do fardamento do braço que estiver em contato com

a  garganta,  deve-se  aplicar  uma  pressão  fazendo  um movimento  circular  com ambos  os

braços.

Figura 15 - Sode-guruma-jime

Fonte: Google.com

O Sankaku-jime, mais conhecido como “triângulo”, consiste em passar uma perna por

cima do ombro do oponente de forma a envolver seu pescoço, e a outra perna deve passar por
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baixo da axila, colocando o pé da perna que está sobre o ombro na parte de trás do joelho da

perna que está sob a axila. Ao apertar as pernas, aplicará pressão no pescoço do receptor.

Figura 16 - Sankaku-jime

 

Fonte: Google.com

As técnicas  apresentadas acima  possuem um emprego possível  em OCD,  além de

cumprirem bem os requisitos necessários para conter o APOP sem que cause danos graves,

visando o princípio do mínimo de danos a população.
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4 CONCLUSÃO

Diante do exposto  anteriormente,  pode-se concluir  que é  necessário  que o militar,

componente de uma tropa empregada em OCD, tenha pleno conhecimento sobre as leis e os

aspectos jurídicos que norteiam as missões executadas por tal fração. Além de dominar o

manuseio e a utilização dos armamentos e equipamentos empregados durante as ações.

No que diz respeito ao combate corpo a corpo, é importante que todos os militares

estejam em condições de utilizar-se do CCC devido às características inseridas na profissão

militar. Desta forma, é necessário que exista um total conhecimento sobre os danos que as

técnicas podem causar aos receptores, além de ser imprescindível que o executante possua

total domínio das técnicas que possam ser utilizadas.

De acordo  com o  exposto  no  projeto,  no  que  tange  as  notícias  expostas,  pode-se

perceber que há uma necessidade de melhor preparar os militares em CCC, pois a utilização

desta  ferramenta  não  tem  sido  realizada  de  forma  satisfatória,  visto  a  preferência  pelos

armamentos  menos  letais.  Contudo,  o  emprego  dos  armamentos  menos  letais  é  limitado,

demonstrando a relevância do CCC.

Para que as missões de OCD possam ser cumpridas com excelência, há necessidade de

melhor preparar as tropas no CCC, não se prendendo apenas as técnicas existentes no caderno

de instrução do combate corpo a corpo do Exército Brasileiro. Pois diversas artes marciais

utilizam-se de golpes que se adequariam de forma perfeita nas OCD.

O adestramento das tropas tanto em OCD quanto no CCC é de extrema relevância,

pois uma fração com conhecimento e domínio dos meios disponíveis cumpre missão de forma

irrepreensível, evitando erros e danos, além de diminuir custos aos cofres públicos.

26



REFERÊNCIAS

EB70-CI-11.415 CADERNO DE INSTRUÇÃO TECNOLOGIA MENOS LETAL, 2017

EB-70-CI-11-414 COMBATE CORPO A CORPO, 2017

MANUAL DE OPERAÇÕES DE CHOQUE, PM-GO, 2015

C-19-15 OPERAÇÃO DE CONTROLE DE DISTÚRBIO, 1997

KANO, jigoro. judô kodokan. São Paulo: Cultrix, 2008. 271 p

THOMAZ, kleber e TAU, Felipe, reportagem do G1, 2015. Disponível em :
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/05/manifestantes-foram-agredidos-e-feridos-pela-
pm-diz-sindicato-da-usp.html
acesso em: 05/06/2019

Reportagem do G1,2019. Disponível em:
http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2013/06/policia-militar-utiliza-violencia-para-
reprimir-protesto-em-sao-paulo.html
acesso em:05/06/2019

DÉCIMO, tiago, reportagem do Estadão, 2012. Disponível em :
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,bahia-tera-de-pagar-indenizacao-de-r-10-
milhoes-por-violencia-policial,924576
acesso em: 05/06/2019

ALVIM, mariana, reportagem do O Globo, 2016. Disponível em :
https://oglobo.globo.com/brasil/justica-condena-estado-de-sp-por-violencia-policial-em-
manifestacoes-de-2013-20319125
acesso em: 05/06/2019

27


