
CAPÍTULO Vl

GOLPES TRAUMÁTICOS

6.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

6.1.1 Os golpes traumáticos são largamente empregados no CCC. São técnicas 
que tem por finalidade traumatizar o corpo do adversário, incapacitando-o 
temporária ou definitivamente.

6.1.2 Ao executar esses golpes, o combatente deve empregar as armas naturais 
de seu corpo e sempre deverá visar aos pontos vulneráveis de seu oponente 
para que as técnicas sejam mais eficientes.

6.2 SOCOS

6.2.1 GENERALIDADES

6.2.1.1 Esta técnica pode ser executada de várias formas. Estando o elemento 
parado ou em movimento, o importante é que se atinja o adversário no ponto 
desejado com força, velocidade e com o restante do corpo equilibrado. 

6.2.1.2 O tipo de soco deve variar de acordo com a distância do adversário e, 
após a sua realização, o oponente não deverá ter oportunidade de segurar ou 
agarrar o corpo de quem executou a técnica.

6.2.2 MANEIRA CORRETA DE FECHAR AS MÃOS

6.2.2.1 Flexionar os dedos, de modo que suas pontas toquem na região palmar, 
ficando o polegar flexionado sobre os dedos indicador e o médio. O dedo mínimo 
ficará mais retesado que os demais, a fim de dar firmeza a estes últimos. A mão, 
nesta posição, permanece sempre no prolongamento do antebraço. (Fig 76 a 
79).
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Fig 76 - Fechar as mãos - Início Fig 77 - Fechar as mãos - Execução
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Fig 80 - Mão fechada para soco
frontal e direto

Fig 81-Mão fechada para soco
em rotação

Fig 82 - Mão fechada para soco
ascendente
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Fig 78 - Fechar as mãos - Execução Fig 79 - Fechar as mãos - Execução

6.2.2.2 A partir dessa ação, a mão e o antebraço poderão ser posicionados de 
diferentes formas, de acordo com a técnica que será utilizada:
a) Posição empregada nos socos frontal e direto (Fig 80).
b) Posição empregada no soco em rotação (Fig 81).
c) Posição empregada no soco ascendente (Fig 82).

6.2.3 SOCO FRONTAL

6.2.3.1 Situação inicial: posição de base de combate.
6.2.3.2 Execução: 
a) Golpe aplicado com a mão secundária, normalmente direcionado ao rosto do 
oponente como preparação para a utilização de outros socos.
b) Punho fechado será lançado em linha reta, combinado com um rápido giro de cintura 
e consequente giro do corpo sobre a ponta do pé traseiro, realizando a extensão 
completa do braço, sem prejuízo do equilíbrio do corpo (Fig 83 a 85). 
c) A mão, durante a extensão do braço, executa ¼ de volta para dentro, assumindo 
a posição demonstrada na Fig 80.
d) Logo após atingir o alvo, o braço que executou o soco volta à posição de 
guarda pelo mesmo caminho.
Observação: durante toda a ação, a mão dominante permanecerá na guarda 
para proteger o rosto.
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Fig 85- Soco frontal - Execução

Fig 83 - Soco frontal - Execução Fig 84- Soco frontal - Execução

 

6.2.4 SOCO DIRETO

6.2.4.1 Situação inicial: posição de base de combate.
6.2.4.2 Execução: 
a) Golpe aplicado com a mão dominante, normalmente direcionado ao rosto, 
pescoço ou plexo solar do oponente.
b) Punho fechado será lançado em linha reta, combinado com um rápido giro de 
cintura e consequente giro do corpo sobre a ponta do pé traseiro, realizando a 
extensão completa do braço, sem prejuízo do equilíbrio do corpo (Fig 86 a 88). 
O movimento do corpo se assemelha ao movimento executado durante o soco 
frontal, mas, por utilizar a mão que está mais à retaguarda, o giro do corpo deverá 
ser maior e mais explosivo, conferindo a essa técnica muito mais potência.
c) A mão, durante a extensão do braço, executa ¼ de volta para dentro, assumindo 
a posição demonstrada na Fig 80.
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Fig 88 - Soco direto - Execução

Fig 86 - Soco direto - Execução Fig 87 - Soco direto - Execução

 

Giro de cintura 
aumenta a 

potência do 
golpe. 
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d) Logo após atingir o alvo, o braço que executou o soco volta à posição de 
guarda pelo mesmo caminho.
Observação: Durante toda a ação, a mão secundária permanecerá na 
guarda para proteger o rosto.

6.2.5 SOCO ASCENDENTE

6.2.5.1 Situação inicial: posição de base de combate.
6.2.5.2 Execução: 
a) Golpe aplicado com a mão dominante ou com a mão secundária, normalmente 
direcionado ao queixo, estômago ou costelas flutuantes do oponente.
b) O combatente executará uma leve flexão do tronco e, na sequência, a 
extensão completa do corpo. O punho fechado será lançado de baixo para cima, 
com energia, em direção ao alvo selecionado. 
c) O braço que executa a técnica estará semiflexionado ao atingir o oponente. 
d) Com a finalidade de imprimir maior potência ao golpe, o combatente também 
deverá executar o giro de cintura e do corpo sobre a ponta do pé traseiro, 
mantendo o equilíbrio do corpo (Fig 89 a 92). 
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e) Quando for utilizada a mão dominante (que está mais à retaguarda), o giro 
do corpo deverá ser maior e mais explosivo, conferindo a essa técnica mais 
potência.
f) A mão, durante a elevação do braço, executa ¼ de volta para fora, assumindo 
a posição demonstrada na Fig 82, anteriormente.
g) Logo após atingir o alvo, o braço que executou o soco volta à posição de 
guarda pelo mesmo caminho.
Observação: durante toda a ação, a mão que não executa o golpe 
permanecerá na guarda para proteger o rosto.

Fig 89 - Soco ascendente - 
Execução

Fig 90- Soco ascendente - 
Execução

Fig 91- Soco ascendente - 
Execução

Fig 92 - Soco ascendente - Execução
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6.2.6 SOCO EM ROTAÇÃO

6.2.6.1 Situação inicial: posição de base de combate.
6.2.6.2 Execução: 
a) Golpe aplicado com a mão dominante ou com a mão secundária, normalmente 
direcionado à lateral da cabeça, costelas flutuantes ou rins do oponente.
b) O movimento tem início com o deslocamento do cotovelo para fora e para cima, 
até o limite máximo. Na sequência, o punho fechado será lançado da direita para 
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Fig 93 - Soco em rotação - 
Execução

Fig 94 - Soco em rotação - 
Execução

Fig 95 - Soco em rotação - 
Execução

Fig 96 - Soco em rotação - Execução
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a esquerda (mão dominante) ou no sentido contrário (mão secundária), com 
energia, em direção ao alvo selecionado. 
c) O braço que executa a técnica estará semiflexionado (cerca de 90 graus) ao 
atingir o oponente. 
d) O combatente também deverá executar um acentuado giro do tronco sobre 
a ponta do pé traseiro, no sentido do golpe, mantendo o equilíbrio do corpo (Fig 
93 a 96). 
e) Quando for utilizada a mão dominante (que está mais à retaguarda), o giro 
do corpo deverá ser maior e mais explosivo, conferindo a essa técnica mais 
potência.
f) A mão, durante a execução do golpe, assume a posição demonstrada na Fig 
81.
g) Logo após atingir o alvo, o braço que executou o soco volta à posição de 
guarda pela frente do corpo, protegendo a cabeça.
Observação: durante toda a ação, a mão que não executa o golpe 
permanecerá na guarda para proteger o rosto.
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6.3 COTOVELADAS

6.3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

6.3.1.1 Cotoveladas são empregadas normalmente quando a distância entre o 
combatente e seu adversário for bem reduzida. 

6.3.1.2 A mão que não realiza a cotovelada deve ser empregada para agarrar o 
oponente antes da execução do golpe ou deverá permanecer em condições de 
executar uma defesa ou um soco logo na sequência da cotovelada.

6.3.1.3  É importante salientar que as técnicas de cotoveladas terão mais eficiência 
se realizadas com movimento de tronco (rotação, flexão e extensão) de quem as 
aplicar. Um detalhe muito importante é que para execução da cotovelada a mão 
executante não deve estar fechada, uma vez que a musculatura contraída limita 
o movimento. 

6.3.2 COTOVELADA ASCENDENTE

6.3.2.1 Situação inicial: o militar estará na posição de base de combate, próximo 
ao seu oponente.
6.3.2.2 Execução: 
a) Golpe aplicado com o cotovelo do lado dominante ou do lado secundário, 
normalmente direcionado ao queixo ou ao rosto do oponente (caso ele esteja 
com o corpo inclinado à frente).
b) O combatente executará uma leve flexão do tronco e, na sequência, a extensão 
completa do corpo. Simultaneamente, projetar o cotovelo, de baixo para cima, 
com energia, em direção ao alvo selecionado (Fig 97).

Fig 97 - Cotovelada ascendente - Execução
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Fig 98 - Cotovelada descendente - Execução Fig 99- Cotovelada descendente - Execução
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6.3.3 COTOVELADA DESCENDENTE

6.3.3.1 Situação inicial: o militar estará na posição de base de combate, próximo 
ao seu oponente.
6.3.3.2 Execução: 
a) Golpe aplicado com o cotovelo do lado dominante ou do lado secundário, de 
cima para baixo, normalmente direcionado à parte posterior da cabeça ou às 
costas do oponente.
b) O combatente, com a mão que não executará o golpe, deverá apoiar nas 
costas do oponente e forçar para baixo, fazendo com que ele flexione o tronco 
à frente. Na sequência, executará a extensão completa do corpo e levantará o 
cotovelo que executará o ataque (Fig 98).
c) Em seguida, deverá baixar o cotovelo, com energia, atingindo o alvo 
selecionado (Fig 99).
Observação: essa técnica pode ser utilizada como um contra golpe quando 
o oponente flexiona o tronco à frente durante um ataque às pernas tentando 
uma projeção.

6.3.4 COTOVELADA EM ROTAÇÃO DA DIREITA PARA A ESQUERDA

6.3.4.1 Situação inicial: o militar estará na posição de base de combate, próximo 
ao seu oponente.
6.3.4.2 Execução: 
a) O golpe será aplicado com o cotovelo do lado dominante, normalmente 
direcionado à parte lateral da cabeça do oponente.
b) O combatente realizará a preparação do golpe, levantando seu braço e levando 
o cotovelo para a retaguarda, auxiliado por uma ligeira rotação do tronco (Fig 
100). O militar, com a mão secundária, poderá segurar a cabeça do oponente, 
sendo esta uma variação da técnica.
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Fig 100 - Cotovelada em rotação - Execução Fig 101- Cotovelada em rotação - Execução

c) Em seguida, deverá executar uma potente rotação do tronco no sentido do 
golpe, levanto o cotovelo, com energia, até o alvo selecionado (Fig 101).

6.3.5 COTOVELADA EM ROTAÇÃO DA ESQUERDA PARA A DIREITA

6.3.5.1 Situação inicial: o militar estará na posição de base de combate, próximo 
ao seu oponente.
6.3.5.2 Execução: 
a) O golpe será aplicado com o cotovelo do lado dominante, normalmente 
direcionado à parte lateral da cabeça do oponente.
b) Inicialmente, o combatente executará um giro do tronco para a esquerda e, 
simultaneamente, deverá levantar o cotovelo do braço dominante posicionando-o 
à frente do rosto (Fig 102).
c) Em seguida, deverá executar uma potente rotação do tronco no sentido do 
golpe, levanto o cotovelo, com energia, até o alvo selecionado (Fig 103).
d) Essa técnica poderá ser empregada como a continuação de um soco em 
rotação ou de uma cotovelada da direita para a esquerda, aproveitando-se o 
posicionamento do corpo para executar a cotovelada da esquerda para a direita 
enquanto o corpo retorna à posição inicial.
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Fig 102 - Cotovelada em rotação - Execução Fig 103 - Cotovelada em rotação - Execução
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6.4 CABEÇADA

6.4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

- Consiste em atingir o adversário com a parte superior da testa.  A cabeçada 
deve ser sempre direcionada aos pontos mais vulneráreis do rosto do oponente 
(nariz e lábios) de modo a causar maior trauma.

6.4.2 CABEÇADA FRONTAL

6.4.2.1 Situação inicial: o militar estará na posição de base de combate, próximo 
ao seu oponente.
6.4.2.2 Execução: 
a) Segurar com as duas mãos a parte posterior da cabeça do oponente.
b) Realizar uma enérgica flexão do tronco, mantendo o pescoço rígido, e levar a 
cabeça de encontro ao alvo. Ao mesmo tempo, o militar deverá trazer a cabeça 
do oponente de encontro à sua cabeça para aumentar a potência do golpe (Fig 
104).
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Fig 104 - Cabeçada frontal - Execução

6.5 CHUTES

6.5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

- Consistem em golpes executados com os pés. Sua execução é, em geral, 
mais lenta que a execução dos socos, contudo, possuem maior potência e maior 
poder de impacto. Os chutes, para serem empregados com eficiência, requerem 
um maior nível de treinamento. Para sua utilização, o combatente necessitará de 
equilíbrio, flexibilidade e agilidade.

6.5.2 CHUTE FRONTAL

6.5.2.1 Situação inicial: posição de base de combate. 
6.5.2.2 Execução:
a) O combatente elevará o joelho da perna que está à retaguarda, de modo que 
este atinja a altura dos quadris. O calcanhar deverá se aproximar das nádegas. 
O pé ficará voltado para frente e os dedos para cima (Fig 105). 
b) Em seguida, distende-se violentamente a perna, descrevendo com o pé um 
semicírculo, como se fosse a ação de um chicote. Durante este movimento, os 
quadris devem ser lançados para frente com a finalidade de aumentar a potência 
do golpe (Fig 106). 
c) Imediatamente após a execução do golpe, a perna deverá ser retraída, 
voltando imediatamente à situação inicial.
d) Durante toda a execução da técnica os braços serão mantidos na posição de 
guarda.
e) O chute frontal pode ter como alvo os joelhos, os órgãos genitais e o estômago 
do oponente.
Observação: caso não haja espaço suficiente para aplicar o chute frontal 
com a potência necessária para causar algum trauma no oponente, a 
técnica pode ser utilizada para empurrar o adversário e ganhar espaço para 
atacar ou defender. Nesse caso, é possível utilizar, também, a perna que 
está à frente.
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Fig 105 - Chute frontal - Execução Fig 106- Chute frontal - Execução
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6.5.3 CHUTE LATERAL

6.5.3.1 Situação inicial: posição de base de combate.
6.5.3.2 Execução: 
a) O chute lateral é executado com o corpo perpendicular em relação ao corpo 
do adversário.
b) Inicialmente, o combatente elevará o joelho da perna que está à retaguarda, 
de modo que este atinja a altura dos quadris (Fig 107).
c) Em seguida, a perna será lateralmente distendida com energia. Simultanea-
mente, a perna de apoio, semiflexionada, fará um giro de aproximadamente 90º 
no sentido inverso do golpe, possibilitando o correto posicionamento do corpo e 
a manutenção do equilíbrio (Fig 108).
d) O tronco deve ser mantido na vertical e o rosto voltado para direção do alvo. 
Os braços devem permanecer em guarda.
e) Após esta ação, a perna será retraída e o corpo retornará à posição de base 
de combate.
f) Esta técnica pode ser empregada com ambas as pernas e pode ser utilizada 
contra qualquer parte do corpo do adversário.
Observação: assim como o chute frontal, essa técnica também pode 
ser utilizada para empurrar o adversário e ganhar espaço para atacar ou 
defender.
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Fig 107 - Chute lateral - Execução Fig 108 - Chute lateral - Execução

6.5.4 CHUTE CIRCULAR

6.5.4.1 Situação inicial: posição de base de combate.
6.5.4.2 Execução:
a) Inicialmente, o combatente elevará o joelho da perna que está à retaguarda, 
de modo que este atinja a altura dos quadris (Fig 109).
b) A seguir, gira-se o quadril na direção do golpe e distende-se com energia a 
perna executante, de modo que o pé descreva um arco de círculo. A perna de 
apoio se mantém semiflexionada, realizando uma rotação (aproximadamente 
90º) no mesmo sentido do movimento dos quadris (Fig 110).
c) Ao final do movimento, o oponente será atingido com a canela ou o peito do 
pé. Logo em seguida, a perna será retraída e o corpo retornará à posição de 
base de combate.
d) Durante toda a execução da técnica os braços serão mantidos na posição de 
guarda.
e) Esta técnica é mais empregada contra as regiões laterais do corpo do 
adversário, não é impeditivo utilizá-la em outras regiões.

Fig 109 - Chute circular - Execução Fig 110- Chute circular - Execução
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Fig 111 - Chute para trás - Execução Fig 112- Chute para trás - Execução

6-14

6.5.5 CHUTE PARA TRÁS

6.5.5.1 Situação inicial: posição de base de combate.
6.5.5.2 Execução:
a) Inicialmente, eleva-se o joelho da perna que está à retaguarda e, 
simultaneamente, gira-se a cabeça sobre o ombro na direção do alvo (Fig 111). 
b) Em seguida, inclina-se o tronco para frente, distendendo a perna para a 
retaguarda, realizando movimento semelhante a um “coice” (Fig 112). 

6.6 JOELHADAS

6.6.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

- São golpes desferidos com o joelho, com a patela ou com a área circundante. 
É um golpe bastante contundente e, geralmente, é empregado quando se está 
próximo ou agarrado com o adversário.

6.6.2 JOELHADA FRONTAL

6.6.2.1 Situação inicial: posição de base de combate.
6.6.2.2 Execução:
a) O combatente deverá segurar com as duas mãos nos ombros, na nuca ou 
atrás da cabeça do oponente (de acordo com o alvo a ser atingido com a joel-
hada) e puxá-lo para frente, fazendo com que ele venha de encontro ao golpe 
(Fig 113).
b) Na sequência, elevará o joelho à frente do corpo com energia, projetando o 
quadril na direção do oponente para aumentar a potência do golpe (Fig 114).
c) A joelhada frontal poderá ter como alvo os órgãos genitais, o estômago ou o 
rosto do oponente.
Observação: esta técnica também pode ser executada com salto. Nesse 
caso, o executante deverá, ao mesmo tempo em que puxa o oponente, sal-
tar com o joelho elevado em direção a seu alvo, aumentando o poder de 
impacto do golpe.
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Fig 113 - Joelhada frontal - Execução Fig 114- Joelhada frontal - Execução

6.6.3 JOELHADA LATERAL

6.6.3.1 Situação inicial: posição de base de combate.
6.6.3.2 Execução:
a) O combatente deverá segurar com as duas mãos nos ombros ou na nuca 
do oponente e puxá-lo para frente, fazendo com que ele venha de encontro ao 
golpe (Fig 115).
b) Na sequência, elevará o joelho lateralmente e executará uma rotação do 
quadril na direção do oponente, atingindo-o na parte lateral do corpo (Fig 116). 

Fig 115 - Joelhada lateral - Execução Fig 116- Joelhada lateral - Execução
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6.7 COMBINAÇÕES DE GOLPES

6.7.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

6.7.1.1 São sequências de golpes realizadas em rápida sucessão. Se a 
combinação inclui somente socos, ela é chamada de combinação de socos. Se 
inclui apenas chutes, é chamada de combinação de chutes. Se a combinação 
incluir técnicas variadas (socos, chutes, cotovelas e joelhadas), será denominada 
combinação mista.
6.7.1.2 Existem diversas combinações possíveis de serem executadas, variando 
de acordo com o nível de conhecimento e habilidade do combatente.
6.7.1.3 A seguir, alguns exemplos de combinações serão listados. A elas pode-
se acrescentar, ainda, trocas de base e deslocamentos. Outras combinações 
que utilizem os golpes traumáticos podem ser planejadas e praticadas.

6.7.2 COMBINAÇÕES DE SOCO
a) Soco frontal - soco direto; 
b) Soco em rotação (utilizando a mão secundária) - soco ascendente;
c) Soco frontal - soco direto - soco em rotação;
d) Soco frontal - soco direto - soco ascendente (utilizando a mão secundária) - 
soco em rotação.

6.7.3 COMBINAÇÕES DE CHUTE
a) Chute frontal - chute circular;
b) Chute lateral - chute circular;
c) Chute frontal (utilizando a perna que está à frente) - chute circular.
Observação: para a execução das duas primeiras combinações deve-se 
executar a troca da base após o primeiro chute. Dessa forma, a perna que 
estava à retaguarda e executa a ação do primeiro golpe, ao invés de retornar 
para trás, deverá ser mantida à frente (resultando na troca da base). Assim, 
o segundo chute será executado com a outra perna que, agora, estará à 
retaguarda. Já na terceira combinação, a técnica inicial (executada com a 
perna da frente) é empregada para bloquear o avanço do oponente ou para 
ganhar espaço antes da realização do segundo chute.

6.7.4 COMBINAÇÕES MISTAS
a) Soco frontal - soco direto - cotovelada da direita para a esquerda;
b) Chute frontal - aproximação - soco ascendente (utilizando a mão secundária) 
- soco em rotação;
c) Chute circular - aproximação - soco frontal - soco direto -aproximação - 
joelhada frontal - cotovelada de cima para baixo.
Observação: conforme já foi explanado nesse capítulo, cada técnica 
possui uma distância ideal para emprego. Assim, para a execução de uma 
combinação mista, de acordo com a técnica empregada, será necessário 
ajustar a distância para o oponente, aproximando-se ou afastando-se dele.
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6.8 SUGESTÃO DE TREINAMENTO:

6.8.1  Esse assunto deve ser alvo das instruções após os capítulos I, II, III e IV.
6.8.2  Utilizar dois tempos de instrução para a prática de socos, cotoveladas e 
cabeçadas e mais dois tempos de instrução para a prática de chutes, joelhadas 
e combinações.
6.8.3 A partir da sessão de treino seguinte, os golpes traumáticos devem ser 
praticados durante o aquecimento específico, até que os movimentos sejam 
realizados da forma correta e com naturalidade.
6.8.4 Quando esse nível de desempenho for atingido, o treinamento durante 
o aquecimento pode ser realizado esporadicamente para a manutenção dos 
padrões.
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CAPÍTULO VII

TÉCNICAS DE PROJEÇÃO

7.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

7.1.1 São técnicas que têm por finalidade realizar a projeção do adversário sobre 
o solo. Devem ser empregadas quando a distância entre os combatentes for 
reduzida e existir a possibilidade de agarrar o oponente para projetá-lo ou, ainda, 
como sequência de um ataque ou de uma defesa.

7.1.2 São classificadas em técnicas de perna, de quadril e de braço, de acordo 
com as partes do corpo empregadas para a ação principal da técnica.

7.1.3 Cada uma das técnicas, para seu aprendizado e treinamento, pode ser 
dividida em três fases:
a) Desequilíbrio: consiste em puxar ou empurrar o adversário para a direção 
adequada à execução de cada técnica.
b) Posicionamento do corpo: é a preparação para a projeção por meio do correto 
posicionamento do corpo para a ação final do golpe.
c) Projeção: é a ação final do golpe que levará o adversário ao solo.

7.1.4 A seleção da técnica mais eficiente para as diferentes situações leva 
em consideração as ações realizadas pelo oponente, visto que é necessário 
aproveitar a força empregada por este adversário contra ele mesmo. Dessa 
forma, se o militar é empurrado pelo oponente, deve aproveitar este impulso para 
frente e aplicar uma técnica cujo desequilíbrio do adversário seja para frente. 
Caso seja puxado, o militar pode aplicar alguma das técnicas que necessitem do 
desequilíbrio do adversário para trás.

7.2 TÉCNICAS DE PERNAS

7.2.1 GANCHO EXTERNO (Tipo I)

- Objetivo: varrer externamente uma das pernas do adversário.
a) Situação inicial: posição de pé. Com a mão esquerda, segurar o braço direito 
do adversário por baixo do cotovelo e, com a mão direita, segurar o pescoço do 
adversário, na altura da nuca (Fig 117).
b) Desequilíbrio: empurrar o oponente para trás e para direita, fazendo com que 
ele fique com todo o peso do corpo sobre a perna direita (Fig 118).
Observação: a direção do desequilíbrio (para trás, para frente, para esquerda ou 
para a direita) tem como referência o adversário, ou seja, a frente, a retaguarda, 
a direita ou a esquerda do oponente. Essa consideração é válida para todas as 
técnicas de projeção.
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Fig 119 - Técnica de perna - Gancho 
externo (Tipo I) - Execução

Fig 120 - Técnica de perna - Gancho 
externo (Tipo I) - Execução
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Desequilíbrio 

Fig 117 - Técnica de perna - Gancho 
externo (Tipo I) - Situação inicial

c) Posicionamento do corpo: ao mesmo tempo em que empurra o adversário, o 
combatente dá um passo em diagonal à frente com a perna esquerda, levando 
seu corpo de encontro ao peito do oponente (Fig 118). Em seguida, leva à frente 
a perna direita distendida e, com energia, varre a perna direita do adversário na 
parte posterior do joelho (Fig 119). 
d) Projeção: a ação da batida da perna direita deverá prosseguir para a 
retaguarda (levantando a perna do oponente) e, simultaneamente, o combatente 
deverá flexionar seu tronco à frente até que o adversário perca o equilíbrio e seja 
projetado (Fig 120).

Fig 118 - Técnica de perna - Gancho 
externo (Tipo I) - Execução
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Fig 121 Técnica de perna - Gancho externo (tipo I) - Posição final

e) Posição final: após a projeção, o combatente deve continuar segurando o 
braço direito do oponente, mantendo o controle sobre o adversário que estará 
no chão e, se houver necessidade, poderá finalizar a técnica com um golpe 
traumático ou prosseguir com o combate no solo (Fig 121).

7.2.2 GANCHO EXTERNO (Tipo II)

- Objetivo: fazer um gancho externamente em uma das pernas do adversário.
a) Situação inicial: posição de pé. Com a mão esquerda, segurar o braço direito 
do adversário por baixo do cotovelo e, com a mão direita, segurar o pescoço do 
adversário, na altura da nuca (Fig 122).
b) Desequilíbrio: empurrar o oponente para trás e para direita, fazendo com que 
ele fique com todo o peso do corpo sobre a perna direita (Fig 123).
Observação: a direção do desequilíbrio (para trás, para frente, para esquerda 
ou para a direita) tem como referência o adversário, ou seja, a frente, a 
retaguarda, a direita ou a esquerda do oponente. Essa consideração é 
válida para todas as técnicas de projeção.
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Fig 124 -Técnica de perna - Gancho 
externo (Tipo II) - Execução

Fig 125 -Técnica de perna - Gancho 
externo (Tipo II) - Execução
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Fig 122 - Técnica de perna - Gancho 
externo (Tipo II) - Situação inicial

 

Desequilíbrio 

Fig 123 Técnica de perna - Gancho 
externo (Tipo II) - Execução

c) Posicionamento do corpo: ao mesmo tempo em que empurra o adversário, o 
combatente dá um passo em diagonal à frente com a perna esquerda, levando 
seu corpo de encontro ao peito do oponente (Fig 123). Em seguida, leva à frente 
a perna esquerda distendida (Fig 124) e faz um gancho na perna direita do 
adversário na parte posterior do joelho (Fig 125).

d) Projeção: a ação do gancho da perna direita deverá prosseguir para a 
retaguarda (levantando a perna do oponente) e, simultaneamente, o combatente 
deverá flexionar seu tronco à frente até que ambos percam o equilíbrio projetando 
o adversário e caindo por cima do mesmo (Fig 126). 

EB70-CI-11.414



7-5

Fig 126 -Técnica de perna - Gancho externo (Tipo II) - Posição final

Observação: após a projeção, o combatente deve buscar realizar alguma 
finalização com um golpe traumático, estrangulamento ou forçamento de 
articulação, mantendo o controle sobre o adversário que estará no chão, se 
houver necessidade, poderá prosseguir com o combate no solo.

7.2.3 GANCHO INTERNO

- Objetivo: varrer internamente uma das pernas do adversário.
a) Situação inicial: mesma da técnica anterior. Para o treinamento, o militar que 
for receber o golpe pode estar com a perna esquerda à frente a fim de facilitar a 
execução da técnica (Fig 127).
b) Desequilíbrio: empurrar o oponente para trás e para esquerda, fazendo com 
que ele fique com todo o peso do corpo sobre a perna esquerda. Mão direita, 
apoiando no ombro, empurra para trás enquanto a mão esquerda força o cotovelo 
do oponente para cima, desequilibrando-o para a esquerda (Fig 128).

Fig 127 - Técnica de perna - Gancho 
interno - Situação inicial

Fig 128 -Técnica de perna - Gancho 
interno - Execução

 

Desequilíbrio 

c) Posicionamento do corpo: ao mesmo tempo em que executa o desequilíbrio, 
o combatente avança o pé direito em direção ao centro da linha imaginária que 
une os pés de seu oponente (Fig 128). Em seguida, aproxima o pé esquerdo do 
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Fig 129 -Técnica de perna - Gancho 
interno - Execução

Fig 130-Técnica de perna - Gancho 
interno - Execução

Fig 131 -Técnica de perna - Gancho interno - Execução
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pé direito e avança novamente o pé direito, introduzindo-o entre as pernas do 
adversário e varrendo a parte posterior da perna esquerda do oponente para fora 
e para trás, em um movimento circular (Fig 129). 
d) Projeção: após a ação da perna, executa-se uma rotação enérgica do tronco 
no sentido do movimento da perna direita, acompanhando com o giro da cabeça. 
O desequilíbrio e o movimento da perna continuam até que o oponente perca o 
apoio no solo e seja projetado (Fig 130).

e) Situação final: ao final do movimento, para que a técnica seja mais eficiente, o 
combatente pode cair com seu corpo sobre o oponente, causando maior trauma 
e possibilitando a continuação do combate no solo (Fig 131).
Observação: na fase inicial do treinamento, deve-se evitar cair em cima do 
companheiro.
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7.3 TÉCNICAS DE QUADRIL

7.3.1 ENVOLVENDO A CINTURA

- Objetivo: projetar o adversário sobre o quadril.
a) Situação inicial: posição de pé. Com a mão esquerda, segurar o braço direito 
do adversário por baixo do cotovelo e, com a mão direita, segurar o pescoço do 
adversário, na altura da nuca (Fig 132).
b) Desequilíbrio: puxar o oponente para frente e para cima, fazendo com que ele 
fique apoiado nas pontas dos pés (Fig 133).

Fig 132 - Técnica de quadril 
(cintura) - Situação inicial

Fig 133 - Técnica de quadril 
(cintura) - Execução

 
Desequilíbrio 

c) Posicionamento do corpo: ao mesmo tempo em que realiza o desequilíbrio, 
executar um passo para frente com o pé direito, aproximando-o do pé direito do 
oponente (aproximadamente um palmo de distância) e, logo em seguida, envolver 
a cintura do adversário com o braço direito (Fig 134). Na sequência, executar 
um giro para a esquerda, fazendo pivô sobre a perna direita e descrevendo um 
arco de círculo para trás com a perna esquerda (Fig 135). Ao final do giro, o 
combatente estará posicionado de costas para o seu oponente, com as pernas 
semiflexionadas e com os joelhos e pés voltados para frente. A coluna deverá 
permanecer na vertical e o braço esquerdo deverá puxar o braço direito do 
adversário, mantendo o desequilíbrio para frente (Fig 136). Nessa situação, é 
importante que o combatente mantenha o corpo de seu adversário bem junto às 
suas costas.
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Fig 134- Técnica de quadril 
(cintura) - Execução

Fig 135 - Técnica de quadril 
(cintura) - Execução

Fig 136 - Técnica de quadril (cintura) - Execução
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d) Projeção: para a projeção, o combatente deverá retirar o oponente do solo, 
realizando a extensão das pernas, e flexionar o tronco para frente (Fig 137). 
Quando o adversário estiver com o corpo em suspensão, realizar uma rotação 
de tronco para a esquerda, puxando seu braço direito para frente e para baixo, 
até que ele seja inteiramente projetado no solo.
e) Situação final: após a projeção, o combatente deve continuar segurando o 
braço direito do oponente, mantendo o controle sobre o adversário que estará 
no chão e, se houver necessidade, poderá finalizar a técnica com um golpe 
traumático ou prosseguir com o combate no solo (Fig 138).
Observação: na fase inicial dos treinamentos, deve-se procurar segurar 
o companheiro no momento em que ele for projetado a fim de diminuir o 
impacto.
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Fig 137- Técnica de quadril (cintura) 
- Execução

Fig 138 Técnica de quadril (cintura) 
- Situação final

 

Sentido 
da 

projeção 

7.3.2 ENVOLVENDO O PESCOÇO

Objetivo: projetar o adversário sobre o quadril.
a) Situação inicial: a mesma da técnica anterior (Fig 139).
b) Desequilíbrio: idêntico à ação da técnica anterior (Fig 140).

Fig 139 - Técnica de quadril 
(pescoço) - Situação inicial

Fig 140 -Técnica de quadril 
(pescoço) - Execução

 

Desequilíbrio 

c) Posicionamento do corpo: difere da técnica anterior somente em relação ao 
trabalho do braço direito que deverá envolver o pescoço do adversário (Fig 141 
a 143).
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Fig 141 -Técnica de quadril 
(pescoço) - Execução

Fig 142 -Técnica de quadril 
(pescoço) - Execução
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Fig 143 -Técnica de quadril (pescoço) - Execução

 

Desequilíbrio 

d) Projeção: executar as mesmas ações da técnica anterior (Fig 144).
e) Situação final: a mesma da técnica anterior (Fig 145).
Observação: na fase inicial dos treinamentos, deve-se procurar segurar 
o companheiro no momento em que ele for projetado a fim de diminuir o 
impacto.
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Fig 144 -Técnica de quadril 
(pescoço) - Execução

Fig 145-Técnica de quadril 
(pescoço) - Situação final

 

Sentido 
da 

projeção 

7.3.3 VARRENDO O ADVERSÁRIO COM A COXA

- Objetivo: projetar o adversário sobre o quadril, auxiliando com a ação da perna.
a) Situação inicial: a mesma da técnica anterior (Fig 146).
b) Desequilíbrio: idêntico à ação da técnica anterior (Fig 147).

Fig 146 - Técnica de quadril (varrendo 
com a coxa) - Situação inicial

Fig 147 - Técnica de quadril (varrendo 
com a coxa) - Execução

 

Desequilíbrio 

c) Posicionamento do corpo: idêntico à ação da técnica anterior (Fig 148 a 150).

EB70-CI-11.414



7-12

Fig 148 - Técnica de quadril (varrendo 
com a coxa) - Execução

Fig 149 - Técnica de quadril (varrendo 
com a coxa) - Execução

Fig 150 - Técnica de quadril (varrendo com a coxa) - Execução
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Desequilíbrio 

d) Projeção: para a projeção, o combatente deverá, ao mesmo tempo em que 
começa a retirar o oponente do solo (realizando a extensão de perna e a flexão 
do tronco), levar sua perna direita a frente (Fig 151). Na sequência, deverá varrer 
com energia a perna do adversário (na altura da coxa direita) utilizando sua 
perna direita distendida (Fig 152). Quando o adversário estiver com o corpo em 
suspensão, realizar uma rotação de tronco para a esquerda, puxando seu braço 
direito para frente e para baixo até que ele seja inteiramente projetado no solo. 
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Fig 151 - Técnica de quadril (varrendo 
com a coxa) - Execução

Fig 152- Técnica de quadril (varrendo 
com a coxa) - Execução

 

Ação 
da 
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Sentido 
da 

projeção 

e) Situação final: a mesma da técnica anterior (Fig 153).
Observação: na fase inicial dos treinamentos, deve-se procurar segurar 
o companheiro no momento em que ele for projetado a fim de diminuir o 
impacto.

Fig 153 - Técnica de quadril (varrendo com a coxa) - Situação final

7.4 TÉCNICAS DE BRAÇO

7.4.1 PROJEÇÃO POR CIMA DO BRAÇO

- Objetivo: projetar o adversário sobre o quadril, com o auxílio da ação do braço.
a) Situação inicial: a mesma da técnica anterior (Fig 154).
b) Desequilíbrio: idêntico à ação da técnica anterior (Fig 155).
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Fig 154 - Técnica de braço - Projeção 
por cima do braço - Situação inicial

Fig 155 - Técnica de braço - Projeção 
por cima do braço - Execução

 

Desequilíbrio 

c) Posicionamento do corpo: ao mesmo tempo em que realiza o desequilíbrio, 
executar um passo para frente com o pé direito, aproximando-o do pé direito 
do oponente (aproximadamente um palmo de distância) e, logo em seguida, 
posicionar a parte interna da articulação do cotovelo direito abaixo da axila 
direita do oponente (Fig 156). Na sequência, executar um giro para a esquerda, 
fazendo pivô sobre a perna direita e descrevendo um arco de círculo para trás 
com a perna esquerda (Fig 157). 
Ao final do giro, o combatente estará posicionado de costas para o seu oponente, 
com as pernas semiflexionadas e com os joelhos e pés voltados para frente. A 
coluna deverá permanecer na vertical e o braço esquerdo deverá puxar o braço 
direito do adversário, mantendo o desequilíbrio para frente (Fig 158). Nessa 
situação, é importante que o combatente mantenha o corpo de seu adversário 
bem junto às suas costas.

Fig 156 - Técnica de braço - Projeção 
por cima do braço - Execução

Fig 157 - Técnica de braço - Projeção 
por cima do braço - Execução
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Fig 158 - Técnica de braço - Projeção por cima do braço - Execução

 

Desequilíbrio 

d) Projeção: para a projeção, o combatente deverá retirar o oponente do solo, 
realizando a extensão das pernas, e flexionar o tronco para frente (Fig 159). 
Quando o adversário estiver com o corpo em suspensão, realizar uma rotação 
de tronco para a esquerda, puxando o braço direito do oponente para frente e 
para baixo até que ele seja inteiramente projetado no solo. Nessa ação, utilizar 
a mão esquerda para a continuação do desequilíbrio e o braço direito auxiliar na 
puxada e no direcionamento do corpo do adversário.
e) Situação final: a mesma da técnica anterior (Fig 160).
Observação: na fase inicial dos treinamentos, deve-se procurar segurar 
o companheiro no momento em que ele for projetado a fim de diminuir o 
impacto.

Fig 159 - Técnica de braço - Projeção 
por cima do braço - Execução

Fig 160 - Técnica de braço - Projeção 
por cima do braço - Situação final

 

Sentido 
da 

projeção 

7.4.2 PROJEÇÃO UTILIZANDO OS DOIS BRAÇOS

- Objetivo: projetar o adversário pelas pernas utilizando os dois braços.
a) Situação inicial: a mesma da técnica anterior (Fig 161). Pode-se, também, 
adotar uma posição inicial mais distante do oponente, sem que tenha sido 
estabelecido o contato (Fig 162).
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Fig 161 - Técnica de braço - Utilizando 
os dois braços - Situação inicial

Fig 162 - Técnica de braço - Utilizando 
os dois braços - Situação inicial

b) Posicionamento do corpo: executar um passo a frente com o pé direito, 
posicionando-o entre os pés do adversário. Logo em seguida, flexionar as pernas, 
abaixar o corpo e posicionar as mãos atrás dos joelhos do oponente (Fig 163). 
A cabeça do combatente estará posicionada ao lado do corpo do adversário 
e o ombro direito irá de encontro à barriga do oponente para possibilitar a 
execução do desequilíbrio (Fig 164). Caso a posição inicial seja afastada do 
oponente, o executante deverá realizar uma aproximação rápida que permita o 
posicionamento do corpo.

Fig 163 - Técnica de braço - Utilizando 
os dois braços - Execução

Fig 164 - Técnica de braço - Utilizando 
os dois braços - Execução

 

c) Desequilíbrio: no caso dessa técnica, o desequilíbrio será executado para trás, 
empurrando o adversário com o ombro, mas apenas após o posicionamento do 
corpo (Fig 165). 
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Fig 165 - Técnica de braço - Utilizando os dois braços - Execução

 

Desequilíbrio 

d) Projeção: para a projeção, o combatente deverá continuar o desequilíbrio com 
o ombro para trás e, ao mesmo tempo, puxar as duas pernas do adversário para 
cima, tirando-o do chão e executando a projeção (Fig 166).
e) Situação final: ao final do movimento, o combatente estará segurando as 
duas pernas do adversário, tendo a possibilidade de ultrapassar sua guarda para 
executar um golpe traumático ou prosseguir com o combate no solo (Fig 167).

Fig 166 - Técnica de braço - Utilizando 
os dois braços - Execução

Fig 167 Técnica de braço - Utilizando 
os dois braços - Situação final

 

Sentido 
da 

projeção 

Observações: 
- na fase inicial dos treinamentos, a fim de diminuir o impacto, deve-se 
evitar retirar o companheiro do solo antes da projeção. Até que os militares 
ganhem confiança na execução da queda para trás, é aconselhável apenas 
segurar suas pernas e empurrá-lo para retaguarda com o ombro.
- esta técnica também pode ser realizada segurando-se apenas uma das 
pernas do oponente. Nesse caso, o combatente deverá agarrar com as duas 
mãos a perna que o adversário deixar à frente e executar o desequilíbrio 
para trás e para o lado da perna que ficar como apoio (Fig 168).
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Fig 168 - Variação da técnica de braço - Utilizando os dois braços - Execução
 (segurando apenas uma das pernas)

7.5 SUGESTÃO DE TREINAMENTO

7.5.1 Utilizar dois tempos de instrução para a aprendizagem básica de todos 
os movimentos. Utilizar mais dois tempos de instrução para a ratificação da 
aprendizagem.
7.5.2  A partir da próxima sessão de treino, as técnicas de projeção poderão ser 
praticadas como parte do aquecimento específico das sessões de aprendiza-
gem ou como trabalho principal em sessões de treinamento.
7.5.3 Inicialmente as técnicas deverão ser executadas por tempos e, de acordo 
com o desenvolvimento dos instruendos, passarão a ser executadas por com-
pleto.
7.5.4  É importante que, de início, seja priorizada a correta execução da técnica 
em detrimento da velocidade de execução. A partir do momento em que os in-
struendos conseguirem executar corretamente as técnicas, deve-se aumentar 
a velocidade de execução. Deve-se, também, executar o treinamento em mo-
vimento.
7.5.5  Quando os instruendo possuírem bom domínio das técnicas de projeção 
e tiverem condições de executar as quedas e rolamentos com eficiência, ao 
final das sessões de treino o instrutor poderá realizar a prática livre.
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CAPÍTULO VlII

TÉCNICAS DE COMBATE NO SOLO, ESTRANGULAMENTO E FORÇAMENTO 
DE ARTICULAÇÕES

8.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

8.1.1 O CCC geralmente tem início com os dois oponentes em pé e com o 
emprego de golpes traumáticos ou armas brancas. 

8.1.2 Após a execução de um golpe que atinja um ponto vulnerável ou após 
o emprego de uma técnica de projeção, o oponente cairá no chão e, a partir 
daí, o combate poderá prosseguir no solo. Nessa situação, serão empregadas 
as técnicas de domínio no solo e poderão ser executados golpes traumáticos, 
estrangulamentos ou forçamentos de articulação. Em outros casos, 
estrangulamentos e forçamentos de articulação poderão ser executados a partir 
da posição de pé.

8.1.3 É importante que o militar saiba discernir se, na situação de combate que 
ele se encontra, é válido ou não manter ou levar o combate para o solo. Deverá 
considerar a quantidade de oponentes, o local do combate, a habilidade do 
adversário, a finalidade da missão e outros fatores situacionais.

8.2 POSIÇÕES FUNDAMENTAIS DE COMBATE NO SOLO

8.2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

8.2.1.1 As técnicas básicas de combate no solo têm a finalidade de possibilitar 
o posicionamento mais adequado do corpo para a finalização do combate 
executado no chão.

8.2.1.2 As posições e movimentações apresentadas são de suma importância 
para a execução correta e segura das técnicas demonstradas posteriormente 
e facilitarão as variações e mudanças de posições durante o treinamento e o 
combate. Também são importantes para a fuga e a defesa de outras técnicas 
apresentadas neste caderno de instrução.

8.2.2 SAÍDA DE QUADRIL (Exercício Educativo)

- O exercício de saída de quadril deve ser executado como aquecimento 
específico sempre que a sessão de treinamento tenha técnicas de domínio no 
solo.
a) Situação inicial: com o militar deitado na posição de decúbito dorsal e as 
pernas flexionadas (Fig 169).
b) Execução: 

8-1
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Fig 169 - Combate no solo - Saída de quadril 
- Situação inicial

Fig 170 - Combate no solo - Saída de quadril 
- Execução

- flexionar o tronco para o lado direito dando impulso para trás com as pernas, ao 
mesmo tempo em que o quadril é projetado para o lado esquerdo;
- os braços são estendidos à frente como se estivessem empurrando o adversário 
(Fig 170); e
- na sequência, girar o corpo para o lado esquerdo e repetir o movimento do 
outro lado.
Observação: esse movimento de fuga de quadril é empregado em diversas 
técnicas de combate no solo, seja para defender-se e ganhar espaço em 
relação ao adversário, seja para posicionar o corpo a fim de executar 
técnicas de estrangulamento ou de forçamento de articulação. 

8.2.3 GUARDA DE PERNAS

8.2.3.1 É uma posição neutra que possibilita a execução de ações defensivas e 
ofensivas por parte do militar que a executa (Fig 171 e 172). 

8.2.3.2 O militar que se encontra por baixo (executando a posição de guarda) 
deverá manter o adversário entre suas pernas, evitando que ele escape 
(executando uma passagem de guarda) e chegue à posição de domínio lateral 
ou montada. 

8.2.3.3 A partir da posição de guarda, é possível atacar o oponente através da 
execução de técnicas de estrangulamento, de forçamento de articulação ou da 
realização de uma raspagem para virar o adversário e dominá-lo no solo.

8.2.3.4 A guarda de pernas pode ser:
- fechada: quando o militar envolve completamente seu oponente com as pernas, 
prendendo seus pés às costas do adversário (Fig 171); e
- aberta: quando o adversário encontra-se entre as pernas do militar que está 
no solo, contudo não há o cruzamento dos pés à retaguarda (Fig 172). Podem 
ocorrer diversas variações dessa guarda.

EB70-CI-11.414



8-3

Fig 171 - Combate no solo - Guarda de pernas 
- Fechada

Fig 172 - Combate no solo - Guarda de pernas 
- Aberta

Fig 173 - Combate no solo - Posição de domínio lateral

8.2.4 POSIÇÃO DE DOMÍNIO LATERAL

8.4.2.1 É uma posição empregada para dominar o oponente no solo. O combatente 
deverá se posicionar perpendicularmente em relação ao seu adversário que 
estará deitado em decúbito dorsal.

8.4.2.2 O militar que estiver por cima deverá se manter apoiado sobre os joelhos, 
com o quadril próximo ao solo. O braço esquerdo do combatente passará por 
baixo do pescoço do adversário e a palma da mão esquerda será apoiada no 
chão. O braço direito passará sob a axila direita do oponente e a palma da mão 
também será apoiada no chão (Fig 173).

8.4.2.3 Para fixar o oponente no solo, o militar deverá apoiar seu peito sobre o 
ombro direito do adversário e forçá-lo contra o solo. Normalmente, quem está 
por cima está em vantagem e tem condições de desferir golpes traumáticos e 
aplicar forçamentos de articulações ou estrangulamentos. 

8.2.4.4 A partir da posição de domínio lateral é possível passar para a posição de 
montada pela frente, apoiando o joelho direito sobre a barriga do oponente e, na 
sequência, passando esse joelho para o outro lado do adversário.
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Fig 174 - Combate no solo - Posição de 
montada pela frente

Fig 175- Combate no solo - Posição de 
montada pela frente - Uso dos pés como ganchos

Fig 176 - Combate no solo - Posição de domínio 
pelas costas - Adversário em decúbito dorsal

Fig 177- Combate no solo - Posição de domínio 
pelas costas - Adversário em decúbito ventral

8.2.5 POSIÇÃO DE MONTADA PELA FRENTE

8.2.5.1 Posição de grande vantagem para o militar que se encontra por cima. 

8.2.5.2 Para sua execução, estando o oponente deitado em decúbito dorsal, o 
combatente deverá sentar-se sobre o abdômen de seu adversário, deixando os 
dois joelhos apoiados no solo (Fig 174).

8.2.5.3 A fim de dificultar a fuga do oponente, o militar pode utilizar os pés como 
“ganchos” e prendê-los por dentro das pernas de seu adversário (Fig 175).

8.2.5.4 A partir dessa posição, o combatente tem várias possibilidades de 
ataques (socos, cotoveladas, estrangulamentos e forçamento de articulações) e 
corre pouco risco de ser contra-atacado por seu oponente.

8.2.6 POSIÇÃO DE DOMÍNIO PELAS COSTAS

8.2.6.1 A posição de domínio pelas costas proporciona ampla vantagem ao ex-
ecutante, pois possibilita a execução de diversas técnicas para a finalização do 
oponente. Pode ser executada com o adversário em decúbito dorsal (Fig 176), 
em decúbito ventral (Fig 177), sentado (Fig 178) ou em quatro apoios (Fig 179).

8.2.6.2 Em todos esses casos, o militar deverá se posicionar nas costas do 
oponente. Inicialmente, deve envolvê-lo com as duas pernas e posicionar seus 
pés por dentro das coxas do adversário para fixar a posição. As mãos serão 
utilizadas para executar a finalização (socos ou estrangulamentos).
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Fig 178 Combate no solo - Posição de domínio 
pelas costas - Adversário sentado

Fig 179 Combate no solo - Posição de domínio 
pelas costas - Adversário em quatro apoios

8.2.7 PASSAGEM DE GUARDA

- Passagem de guarda são os movimentos em que o militar transpõe a posição 
da guarda de pernas do adversário e atinge uma posição de domínio lateral ou 
montada pela frente.
a) Situação inicial: com o militar dentro da guarda de pernas de seu oponente.
b) Execução: o executante deve apoiar as mãos sobre a crista ilíaca do oponente 
e manter o quadril dele próximo ao solo (Fig 180). Em seguida, deve-se pressionar 
para fora a parte interna da coxa do adversário com o cotovelo, colocar o joelho 
direito no cóccix do inimigo e a perna esquerda para trás (Fig 181). A guarda de 
pernas será aberta e o executante deve pressionar o joelho direito do adversário 
para baixo (Fig 182), passando a perna esquerda por cima, seguidamente, deve 
passar a perna direita e buscar a posição de domínio lateral (Fig 183).

Fig 180 - Combate no solo - Passagem de 
guarda - Execução

Fig 181 - Combate no solo - Passagem de 
guarda - Execução
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Fig 183 - Combate no solo - Passagem 
de guarda - Execução

Fig 184 - Combate no solo - Passagem 
de guarda - Execução

Fig 184 - Combate no solo - Raspagem a 
partir da guarda - Posição inicial

Fig 185 - Combate no solo - Raspagem a 
partir da guarda - Execução

8.2.8 RASPAGEM A PARTIR DA GUARDA

- Raspagem é o conjunto de ações em que o executante tem seu adversário 
dentro de sua guarda de pernas. A partir daí, realiza a inversão da posição, 
conduzindo-o para uma situação em que ele fique com as costas voltadas para 
o solo, sendo dominado pelo executante.
a) Posição inicial: o executante deve aprisionar o braço direito do oponente para 
a diagonal esquerda e frontal. Com a mão esquerda, o executante deve segurar 
as costas do adversário, trazendo-o de encontro ao seu peito (Fig 184).
b) Execução: após abrir a guarda de pernas, o agressor deve executar um 
movimento de tesoura com suas pernas nas pernas do adversário, direcionando-o 
para o braço que está dominado (Fig 185). Em seguida, o atacante deve partir 
para a posição de montada pela frente (Fig 186).

Fig 186 - Combate no solo - Raspagem a partir 
da guarda - Indo para a posição de montada pela frente
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8.2.9 SAÍDA DA MONTADA PELA FRENTE
a) Situação inicial: o executante estará dominado na posição de montada pela 
frente.
b) Execução: o executante deve prender o braço direito do adversário, 
segurando com o braço esquerdo nas costas e o braço direito aprisionando-o 
em direção diagonal direita. Em seguida, deve colocar seu calcanhar esquerdo 
calçando a perna direita do oponente (Fig 187). O executante deve fazer uma 
ponte sobre as escápulas e na continuação do movimento direcionar o oponente 
para a esquerda (Fig 188). Concomitantemente, deve girar o tronco para o lado 
esquerdo e cair na posição de guarda de pernas do adversário (Fig 189).

Fig 187- Combate no solo - Saída da montada 
pela frente - Execução

Fig 188- Combate no solo - Saída da montada 
pela frente - Execução

Fig 189 - Combate no solo - Saída da montada pela frente - Indo para 
posição de guarda de pernas do adversário

8.3 TÉCNICAS DE ESTRANGULAMENTO

8.3.1 ESTRANGULAMENTO COM TRIÂGULO DE PERNAS
a) Posição inicial: guarda de pernas em que o executante deverá segurar os 
braços do oponente
b) Execução: o executante leva o braço esquerdo do seu adversário para baixo 
e ergue sua perna direita até o ombro do adversário, puxando o braço direito na 
diagonal (Fig 190). Em seguida, coloca o pé direito na região poplítea do joelho 
esquerdo e flexiona a perna esquerda, semelhante a um triângulo (Fig 191). 
Para que a finalização ocorra com mais eficiência, o executante deve deslocar o 
quadril para o lado esquerdo. 
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Fig 192 - Estrangulamento cruzado na 
montada - Execução

Fig 193 - Estrangulamento cruzado na
 montada - Execução

Fig 194 - Estrangulamento cruzado na 
montada - Execução

Fig 195  - Estrangulamento cruzado na 
montada - Execução
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Fig 190 - Estrangulamento com triângulo de 
pernas - Execução

Fig 191- Estrangulamento com triângulo de 
pernas - Execução

8.3.2 ESTRANGULAMENTO CRUZADO NA MONTADA 
a) Situação inicial: posição de montada pela frente.
b) Execução:
- as mãos podem segurar a gola do oponente de três maneiras (Fig 192 a 194);
- o executante deve segurar, com uma mão, na gola do oponente o mais próximo 
da nuca possível e em seguida segurar o outro lado da gola mais próximo possível 
da outra mão, passando a segunda mão por baixo da primeira (Fig 195 e 196); e
- em seguida, o executante deve girar a parte mais externa de suas mãos no 
sentido do pescoço do oponente e fechar os braços num movimento de tesoura, 
pressionando assim a lateral do pescoço (Fig 197).
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8.3.3 ESTRANGULAMENTO CRUZADO NA GUARDA
a) Situação inicial: posição de guarda em que o executante será quem estiver 
por baixo.
b) Execução: o executante deve segurar a gola do oponente e executar o giro 
das mãos idêntico à forma da técnica anterior (Fig 198). Para a finalização, deve 
subir a perna nas costas do oponente e puxá-lo com as pernas e braços de 
encontro ao peito (Fig 199).

Fig 196 - Estrangulamento cruzado na 
montada - Execução

Fig 197 - Estrangulamento cruzado na 
montada - Execução

8.3.4 ESTRANGULAMENTO PELAS COSTAS TIPO I
a) Situação inicial: este estrangulamento pode ser executado em pé ou no 
domínio pelas costas. Se executada em pé, ganha eficiência se o oponente for 
conduzido ao solo.
b) Execução: o executante deverá passar o braço direito pela frente do pescoço 
do adversário com o bordo do antebraço próximo ao rádio em contato com o 
pescoço. Sendo assim, encontrará a mão direita com a mão esquerda que 
estará repousada sobre o ombro esquerdo do adversário e com a palma voltada 
para cima (Fig 200). Tal união de mãos deve ser com as palmas e dedos unidos, 
pressionando o dorso das mãos e o polegar direito flexionado sobre o esquerdo. 
A cabeça do adversário deve estar presa entre o ombro direito e a cabeça do 
executante. O executante deve puxar seus braços de encontro ao peito e assim 
pressionar o pescoço do adversário. Se a técnica for executada em pé, por conta 
da finalização, o executante deve dar um pequeno passo para a retaguarda e 

Fig 198 - Estrangulamento cruzado na 
guarda - Execução

Fig 199 - Estrangulamento cruzado na
 guarda - Execução
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Fig 200 - Estrangulamento pelas costas (Tipo I) - Execução

Fig 201 - Estrangulamento pelas costas 
(Tipo I) - Execução

Fig 202 - Estrangulamento pelas costas 
(Tipo I) - Execução

8.3.5 ESTRANGULAMENTO PELAS COSTAS TIPO II

a) Situação inicial: essa técnica é bem parecida com a anterior e pode ser 
executada nas mesmas posições que ela.

b) Execução: o executante deve passar o braço direito pela frente do pescoço 
do oponente, igual à técnica anterior, e apoiar a mão direita (mais próxima ao 
cotovelo) na região do bíceps esquerdo (Fig 203). Em seguida, a mão esquerda 
será levada para trás da cabeça do adversário. A cabeça do oponente deve estar 
presa entre a cabeça e o ombro direito do executante.

c) Finalização: o executante deve puxar seus braços de encontro ao peito e 
forçar a cabeça do oponente para flexionar o pescoço (Fig 204). Se executada 
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direcionar o oponente para o espaço vazio criado por esse passo e levá-lo ao 
solo (Fig 201 e 202). Se o adversário for mais alto, pode-se executar um “pisão” 
na parte posterior do joelho para facilitar a condução ao solo e o encaixe do 
estrangulamento. 
Observação: durante os treinamentos, essa condução ao solo deve ser 
executada com cautela para que não haja lesão na cervical de quem estiver 
recebendo a técnica.
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em pé, a condução ao solo pode ser igual a da técnica Estrangulamento pelas 
costas Tipo I.

Fig 203 - Estrangulamento pelas costas 
(Tipo II) - Execução

Fig 204 - Estrangulamento pelas costas 
(Tipo II) - Execução

8.3.6 ESTRANGULAMENTO PELA FRENTE (GUILHOTINA)
a) Situação inicial: esta técnica pode ser executada tanto com o adversário em 
pé, quanto na posição de guarda de pernas. O executante deve posicionar a 
cabeça do adversário embaixo da sua axila, pressionada pelo seu tronco e braço 
(Fig 205).
b) Execução: as mãos do executante devem ficar unidas, com as palmas das 
mãos unidas e a região do bordo do antebraço próximo ao rádio pressionando o 
pescoço do oponente. A técnica ganha em eficácia quando é forçada a curvatura 
da cervical do adversário (Fig 206).
c) Se executado na posição de pé, a perna correspondente ao braço que envolve 
o pescoço deve permanecer à frente, de modo a não permitir o giro de pescoço 
do oponente.
d) Se executado na posição de guardas de pernas, o atacante deve, após 
envolver o pescoço do adversário, realizar uma suspensão do quadril (ponte), 
apoiando-se em suas escápulas, forçando a cervical do adversário (Fig 207 e 
208).

Fig 205 - Estrangulamento pela frente 
(Guilhotina) - Execução

Fig 206 - Estrangulamento pela frente 
(Guilhotina) - Execução
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Fig 207- Estrangulamento pela frente 
(Guilhotina) - Execução

Fig 208 - Estrangulamento pela frente
 (Guilhotina) - Execução

8.4 TÉCNICAS DE FORÇAMENTO DE ARTICULAÇÕES

8.4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

- As técnicas apresentadas são demonstradas em posições que mais facilitam 
o aprendizado, porém podem ser executadas nas posições possíveis durante 
o combate. É importante que quem for aplicar tais técnicas consiga encaixá-
las com firmeza no corpo do oponente, independente da posição que estiver, 
aproveitando todas as oportunidades que surjam. 

8.4.2 FORÇAMENTO DA ARTICULAÇÃO DO PUNHO (TIPO I)
a) Situação inicial: mão do adversário no peito do executante. Mão direita do 
executante segurando o pulso direito do adversário e mão esquerda segurando 
o cotovelo com o polegar voltado para cima (Fig 209). 
b) Execução: consiste em afastar o pé direito e girar o tronco para a direita. 
O braço do opositor deve sofrer ação de forçamento na articulação do punho, 
cotovelo e ombro. Prossegue-se executando uma rotação com este braço, 
através da ação das mãos, procurando manter os dedos do adversário voltados 
para cima (Fig 210). Deve ser feito um deslocamento em direção ao adversário, 
conduzindo-o até o solo em decúbito ventral (Fig 211). Deve-se treinar o mesmo 
forçamento de articulação empregando a mão direita. 
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Fig 209 - Forçamento da articulação 
do punho (Tipo I) - Situação inicial

Fig 210 - Forçamento da articulação 
do punho (Tipo I) - Execução
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Fig 211 - Forçamento da articulação do punho (Tipo I) - Execução

Observação: o executante pode fazer o uso do polegar da mão esquerda 
para envolver o cotovelo ao invés de apoiá-lo na articulação.

8.4.3 FORÇAMENTO DA ARTICULAÇÃO DO PUNHO (TIPO II)
a) Situação inicial: mão direita apoiada no peito do executante e mão esquerda 
segurando a mão do agressor, com o dedo polegar sob as costas da mão e os 
demais dedos tocando a palma da mão (Fig 211). 
b) Execução: recuar a perna esquerda, realizando uma rotação com o tronco 
para a esquerda. Logo após, realizar uma rotação com o antebraço do agressor, 
através da ação da mão esquerda. A mão direita vai auxiliar, de modo que os 
dedos do agressor fiquem voltados para cima (Fig 212). Nesta posição, a dor 
é intensa por ação do forçamento da articulação do punho, cotovelo e ombro. 
Dando continuação à ação, o adversário irá ao solo (Fig 213). 
c) Deve-se treinar o mesmo forçamento de articulação, empregando somente a 
mão esquerda e ao final deve-se realizar uma finalização.

Fig 211 - Forçamento da articulação 
do punho (Tipo II) - Situação inicial

Fig 212 - Forçamento da articulação 
do punho (Tipo II) - Execução
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8.4.4 FORÇAMENTO DA ARTICULAÇÃO DO COTOVELO COM O BRAÇO 
FLEXIONADO
a) Situação inicial: na posição de domínio lateral, o agressor deve segurar o 
punho esquerdo do agredido com sua mão esquerda. O cotovelo permanece 
flexionado e deve-se passar o braço direito por baixo do braço dominado, 
segurando em seu próprio punho (Fig 214).
b) Execução: o executor deve fazer um giro em sentido horário no punho 
esquerdo do oponente e fazer uma alavanca com o braço que está por baixo do 
braço dominado do adversário (Fig 215).
c) Essa técnica também pode ser executada na posição de montada (Fig 216) e 
na guarda de pernas (Fig 217).
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Fig 213 - Forçamento da articulação do punho (Tipo II) - Execução

Fig 214 - Forçamento da articulação do cotovelo 
com o braço flexionado - Situação inicial

Fig 215- Forçamento da articulação do cotovelo 
com o braço flexionado - Execução

Fig 216 - Forçamento da articulação do cotovelo 
com o braço flexionado - Execução

Fig 217 - Forçamento da articulação do cotovelo 
com o braço flexionado - Execução
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8.4.5 FORÇAMENTO DA ARTICULAÇÃO DO COTOVELO COM O BRAÇO 
ESTENDIDO TIPO I
a) Situação inicial: dominando lateralmente, o executante deve segurar um 
punho do oponente, mantendo o braço dominado esticado, passando seu outro 
braço por baixo do cotovelo do oponente e segurando seu punho (Fig 218).
b) Execução: o agressor deve realizar uma alavanca com apoio no punho 
dominado e forçar o cotovelo contra seu limite articular (Fig 219).

Fig 218 - Forçamento da articulação do cotovelo 
com o braço estendido (Tipo I) - Situação inicial

Fig 219 -  Forçamento da articulação do cotovelo 
com o braço estendido (Tipo I) - Execução

8.4.6 FORÇAMENTO DA ARTICULAÇÃO DO COTOVELO COM O BRAÇO 
ESTENDIDO TIPO II
a) Situação inicial: na posição de domínio lateral, ao lado direito do agredido, o 
agressor deve aprisionar o braço esquerdo do oponente no seu ombro direito e 
aprisioná-lo com a cabeça (Fig 220).
b) Execução: em seguida, o executante deve erguer-se, ficar apoiado no joelho 
esquerdo e no pé direito e sustentar as duas mãos no cotovelo do adversário, 
forçando-o de encontro ao seu corpo (Fig 221).
c) Este forçamento também pode ser executado na posição de guarda de pernas 
(Fig 222).

Fig 220 - Forçamento da articulação do cotovelo 
com o braço estendido (Tipo II) - Situação inicial

Fig 221 Forçamento da articulação do cotovelo 
com o braço estendido (Tipo II) - Execução
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8.4.7 FORÇAMENTO DE ARTICULAÇÃO DO COTOVELO UTILIZANDO A 
AXILA
a) Situação inicial: partindo da posição de domínio pelas costas, o agressor deve 
segurar o punho esquerdo do agredido com a mão esquerda e apoiar a axila 
direita sobre o cotovelo do agredido (Fig 223).
b) Execução: o agressor deve forçar seu corpo sobre o braço do agredido e 
forçar o braço dominado contra seu corpo, levando o agredido a deitar no solo.
c) Esta técnica também pode ser executada em pé (Fig 224) e levar o oponente 
ao solo (Fig 225).
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Fig 222 - Forçamento da articulação do cotovelo com o braço estendido (Tipo II) - Execução

Fig 223 - Forçamento de articulação do cotovelo utilizando a axila - Situação inicial
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8.4.8 FORÇAMENTO DE ARTICULAÇÃO DO COTOVELO COM O TRONCO 
PERPENDICULAR AO CORPO DO ADVERSÁRIO 
a) Situação inicial: partindo da posição de domínio lateral ou montada, o 
executante, com seu braço esquerdo, segura o braço direito do adversário atrás 
do cotovelo e com o braço direito empurra a gola do oponente para baixo (Fig 
226).
b) Execução: em seguida, o agressor passa sua perna esquerda sobre a cabeça 
do agredido e deita em posição perpendicular ao corpo dele. Então, o agressor 
leva suas mão para o punho do agredido, mantendo o braço dele esticado e com 
a parte frontal do cotovelo para cima (Fig 227).  Pode-se passar uma ou as duas 
pernas sobre o agredido.
c) Finalização: o executante deve forçar o cotovelo do agredido contra seu 
corpo e elevar seu quadril formando uma alavanca (Fig 228). É importante que 
o executante mantenha seus joelhos próximos entre si, de modo a não permitir 
o giro do cotovelo do agredido.
d) Esta técnica também pode ser executada na posição de guardas de pernas 
(Fig 229).

Fig 224 - Forçamento de articulação do cotovelo 
utilizando a axila - Execução

Fig 225 - Forçamento de articulação do cotovelo 
utilizando a axila - Execução

Fig 226 - Forçamento de articulação do cotovelo 
com o tronco perpendicular ao corpo do

 adversário - Situação inicial

Fig 227- Forçamento de articulação do cotovelo 
com o tronco perpendicular ao corpo do

 adversário - Execução
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Fig 228 - Forçamento de articulação do cotovelo 
com o tronco perpendicular ao corpo do

 adversário - Execução

Fig 229 - Forçamento de articulação do cotovelo 
com o tronco perpendicular ao corpo do

 adversário - Execução

8.5 SUGESTÃO DE TREINAMENTO

8.5.1 Utilizar dois tempos de instrução para a aprendizagem básica de todos 
os movimentos. Utilizar mais dois tempos de instrução para a ratificação da 
aprendizagem.
8.5.2 A partir da próxima sessão de treino, as técnicas de combate no solo, 
estrangulamento e forçamento de articulações poderão ser praticadas como 
parte do aquecimento específico das sessões de aprendizagem ou como 
trabalho principal em sessões de treinamento.
8.5.3 Inicialmente as técnicas deverão ser executadas por tempos e, de 
acordo com o desenvolvimento dos instruendos, passarão a ser executadas 
por completo.
8.5.4 É importante que, de início, seja priorizada a correta execução da 
técnica em detrimento da velocidade de execução. A partir do momento em 
que os instruendos conseguirem executar corretamente as técnicas, deve-se 
aumentar a velocidade de execução. Deve-se, também, executar o treinamento 
em movimento.
8.5.5 Quando os instruendos possuírem bom domínio das técnicas de combate 
no solo, estrangulamento, forçamento de articulações e tiverem condições de 
executá-las com eficiência, ao final das sessões de treino, o instrutor poderá 
realizar a prática livre.
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CAPÍTULO IX

DEFESAS CONTRA AGRESSÕES A MÃOS LIVRES

9.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

9.1.1 Este capítulo versa sobre técnicas de defesa contra agarramentos e 
golpes traumáticos. É importante salientar que as situações a seguir são as mais 
comuns em um CCC e que, normalmente, levará vantagem aquele que mantiver 
o controle emocional, nunca “partindo para cima” do adversário em uma sequên-
cia de ações descoordenadas.

9.1.2 O treinamento deve ser conduzido de tal forma que, quando se pressinta 
o ataque, imediatamente seja executada uma reação correta, enérgica e agres-
siva, impedindo que o adversário domine a situação, principalmente nos casos 
de agarramentos. Todas as defesas apresentadas terão maior eficiência no iní-
cio das ações do agressor.

9.1.3 A melhor forma de defesa é a esquiva. Tal defesa ocorre quando se evita 
o contato com o golpe ou ação do oponente, tirando o corpo da linha de ataque. 
Caso não seja possível utilizá-la, deve-se fazer uso do bloqueio, permitindo 
um contato com o adversário, utilizando partes do corpo como escudo contra o 
ataque.

9.1.4 No caso do CCC, não existem regras fixas e o importante é derrotar o 
adversário. O instruendo deve ser orientado para que não se detenha somente 
em realizar uma esquiva e/ou bloqueio. Ele deve dar continuidade ao combate, 
se defendendo e contra golpeando, quase que simultaneamente, com socos, 
cotoveladas, chutes, joelhadas, forçamento de articulações e projeções. 

9.1.5 O instruendo precisa ter flexibilidade para que, se uma técnica não der 
certo, usar, imediatamente, outro artifício para neutralizar o seu opositor. Deve 
atacar, sem constrangimentos, os diversos pontos vulneráveis do corpo do ad-
versário (olhos, nariz, boca, órgãos genitais, etc) e até mesmo morder.

9.2 DEFESA CONTRA SOCOS

9.2.1 GENERALIDADES 

- O uso das mãos, sem qualquer armamento, consiste no meio mais comum de 
agressão ou ataque entre as pessoas. O preparo técnico e o conhecimento das 
defesas e dos contra-ataques, bem como do domínio do agressor, são muito 
importantes para os militares, uma vez que vários incidentes podem ser sanados 
com o uso proporcional da força, sem a utilização de armas de fogo.

9-1

EB70-CI-11.414



9-2

Fig 230 - Defesa contra socos 
- Esquiva para baixo

Fig 231 - Defesa contra socos 
- Esquiva lateral

9.2.2 ESQUIVA

9.2.2.1 Consiste em movimentar o corpo para baixo, para trás ou para a lateral, 
saindo do raio de ação do golpe desferido pelo adversário.

9.2.2.2 Em todos os casos, imediatamente após a esquiva deverá ser executado 
um contragolpe.
a) Esquiva para baixo: o combatente deverá sair do raio de ação do soco abaix-
ando-se, de modo que o soco passe sobre sua cabeça (Fig 230). É utilizada 
contra qualquer tipo de soco, exceto o soco ascendente.
b) Esquiva lateral: o combatente sai do raio de ação do soco, inclinando o corpo 
para a esquerda ou para a direita (Fig 231 e 232). Não deve ser utilizada contra 
o soco em rotação.
c) Esquiva para trás: o defensor inclinará seu corpo para a retaguarda, de modo 
que o soco desferido pelo oponente não alcance seu alvo (Fig 233). Pode ser 
utilizada contra qualquer tipo de soco.

EB70-CI-11.414



9-3

Fig 232 - Defesa contra socos 
- Esquiva lateral

Fig 233 - Defesa contra socos 
- Esquiva para trás

9.2.3 BLOQUEIO

9.2.3.1 Consiste em bloquear o golpe executado pelo oponente utilizando, nor-
malmente, o punho ou o antebraço. Outras partes do corpo como os braços e 
os ombros, dependendo da técnica utilizada pelo atacante, também podem ser 
utilizados para executar os bloqueios.

9.2.3.2 Logo após a execução dessa defesa, o combatente também deve buscar 
a execução de um contra-ataque.
a) Bloqueio frontal: o combatente deverá bloquear o golpe do adversário com o 
punho ou com o antebraço, desviando o soco para cima (Fig 234) ou juntando os 
antebraços à frente do rosto para bloquear o golpe (Fig 235). É utilizado contra 
os socos frontal e direto.
b) Bloqueio lateral: o militar, utilizando seu antebraço, deverá bloquear o golpe 
do adversário, desviando-o para a lateral do corpo (Fig 236) ou posicionar seu 
braço na lateral da cabeça ou na lateral do tronco, aparando o soco do oponente 
com o braço ou o antebraço (Fig 237 e 238). Essa técnica pode ser utilizada 
contra o soco em rotação.
OBSERVAÇÃO: existem muitos tipos de socos, mas a defesa contra 
qualquer um deles segue a mesma sequência: primeiro tentar esquivar-se 
e, caso não seja possível, efetuar o bloqueio com as mãos ou outras partes 
do corpo. Nunca deve-se esquecer da execução do contragolpe.
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Fig 236 - Defesa contra socos
 - Bloqueio lateral

Fig 237- Defesa contra socos
 - Bloqueio lateral

Fig 234 - Defesa contra socos
 - Bloqueio frontal

Fig 235 - Defesa contra socos
 - Bloqueio frontal
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Fig 238 - Defesa contra socos - Bloqueio lateral

9.3 DEFESA CONTRA COTOVELADAS

9.3.1 As cotoveladas são golpes muito potentes e bastante contundentes. 
Dessa forma, evitar ser atingido executando uma esquiva é a melhor defesa 
(Fig 239). Caso não seja possível esquivar-se, deve-se reduzir a distância em 
relação ao oponente a fim de diminuir o poder de impacto dos golpes e ex-
ecutar um bloqueio (Fig 240).

9.3.2 Após a defesa, o combatente deverá contra-atacar, executando um golpe 
traumático ou uma projeção, aproveitando a distância reduzida para o seu 
oponente.

Fig 239 - Defesa contra cotoveladas 
- Esquiva

Fig 240 - Defesa contra cotoveladas 
- Bloqueio
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Fig 241 - Defesa contra chutes 
- Situação inicial

Fig 242 - Defesa contra chutes 
- Execução

 

- em seguida, o militar apoiará a mão esquerda à retaguarda da cabeça do ad-
versário e, com o cotovelo direito, executará uma cotovelada da direita para a 
esquerda, atingindo o rosto do oponente (Fig 243);
- na sequência, deverá apoiar também a mão direita à retaguarda da cabeça do 
oponente e dar um passo para trás com a perna esquerda (para ganhar espaço). 
Executar, em seguida, uma joelhada frontal no rosto do adversário, devendo 
trazer a cabeça do adversário para baixo, utilizando as mãos (Fig 244).

9-6

9.4 DEFESA CONTRA CHUTES

9.4.1 DEFESA CONTRA CHUTE FRONTAL
a) Situação inicial: agressor e defensor frente a frente, ambos na posição de 
base de combate (Fig 241).
b) Execução: 
- quando o agressor executar o chute frontal, projetando sua perna direita à 
frente, o defensor deve esquivar-se com um giro para a direita (utilizando a perna 
esquerda como apoio), saindo da linha de ataque e deixando que o golpe erre 
seu alvo (Fig 242). Durante a esquiva, o combatente pode bater com o antebraço 
direito no calcanhar da perna que chuta, deslocando o pé do oponente mais para 
a frente e auxiliando no desequilíbrio para a execução da técnica;
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Fig 243 - Defesa contra chutes 
- Execução

Fig 244 - Defesa contra chutes 
- Execução - Joelhada frontal

 

9.4.2 DEFESA CONTRA CHUTE CIRCULAR (TIPO I)
a) Situação inicial: agressor e defensor frente a frente, ambos na posição de 
base de combate (Fig 245).
b) Execução: 
- quando o agressor executar o chute circular, o defensor deverá avançar com 
a perna esquerda, aproximando-se do oponente. Durante o deslocamento, o 
tronco ficará voltado para a direita de modo que o braço esquerdo possa ab-
sorver o impacto do golpe, que já será bem reduzido, devido à posição do corpo 
do executante (Fig 246); 

Fig 245 - Defesa contra chute circular 
(Tipo I) - Situação inicial

Fig 246 -Defesa contra chute circular 
(Tipo I) - Execução

 

- o antebraço esquerdo deverá prender a perna do inimigo, impedindo novas 
ações. Com a mão direita, o combatente executará um soco direto no rosto do 
oponente (Fig 247) e, logo em seguida, irá segurar seu pescoço e empurrá-lo 
para trás (Fig 248); 
- aproveitando o desequilíbrio do oponente para trás, o militar deverá executar 
um gancho interno com a perna direita (varrendo a perna esquerda do atacante) 
e projetar o adversário no solo (Fig 249); e
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- a seguir, deverá ser realizada a finalização com um soco nos genitais (Fig 250). 
Caso seja necessário, pode-se ainda passar a guarda do oponente e prosseguir 
com a luta no solo, montando sobre o inimigo.

9-8

Fig 247 - Defesa contra chute circular 
(Tipo I) - Execução - Soco direto

Fig 248 - Defesa contra chute circular (Tipo I)
 - Execução - Segurar o pescoço 

e empurrar para trás

 

Fig 249- Defesa contra chute circular 
(Tipo I) - Execução - Gancho interno

Fig 250 - Defesa contra chute circular 
(Tipo I) - Execução - Projeção ao solo 
- Finalizar com um soco nos genitais

 

Ação 
da 

perna 

 

9.4.3 DEFESA CONTRA CHUTE CIRCULAR (TIPO II)
a) Situação inicial: agressor e defensor frente a frente, ambos na posição de 
base de combate (Fig 251).
b) Execução: quando o agressor executar o chute circular, o defensor deverá 
girar o corpo, realizando o bloqueio do chute com os dois antebraços para ab-
sorver o impacto do golpe (Fig 252). 
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Fig 251- Defesa contra chute circular 
(Tipo II) - Situação inicial

Fig 252- Defesa contra chute circular 
(Tipo II) - Execução

Observação: o defensor deverá utilizar os dois braços para amortizar o im-
pacto e poderá realizar o bloqueio na base em que se encontrava ou pode 
trocar de base, dependendo de sua habilidade. 

9.5 DEFESA CONTRA JOELHADAS

9.5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

- Assim como no caso das cotoveladas, devido à potência do golpe, a melhor 
defesa que pode ser empregada contra uma joelhada é a esquiva (para trás ou 
para a lateral) (Fig 253). 

Fig 253 - Defesa contra joelhadas - Esquiva para trás

 

Esquiva para trás 

9.5.2 DEFESA CONTRA JOELHADA (TIPO I)
a) Situação inicial: agressor e defensor frente a frente, com domínio do pescoço 
por parte do agressor (Fig 254).
b) Execução:  deve-se não ceder a pressão exercida no pescoço, procurar di-
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minuir ainda mais a distância (para limitar o raio de ação do joelho do adversário) 
e utilizar o bloqueio com as mãos, braços, pés ou pernas para amortecer o im-
pacto (Fig 255). Após o bloqueio, devido a distância reduzida, pode-se 
contra-atacar utilizando uma técnica de golpe traumático, projeção ou força-
mento de articulação (Fig 256).

Fig 254 - Defesa contra joelhada 
(Tipo I) - Situação inicial

Fig 255 - Defesa contra joelhada 
(Tipo I) - Execução

Fig 256 -Defesa contra joelhada (Tipo I) - Execução - Contra-ataque

9.5.3 DEFESA CONTRA JOELHADA (TIPO II)
a) Situação inicial: agressor e defensor frente a frente, com domínio do pescoço 
por parte do agressor (Fig 257).
b) Execução: 
- deve-se não ceder a pressão exercida no pescoço e travar o braço do agressor 
com o braço esquerdo (Fig 258);
- em seguida, deve-se proteger a região do abdômen com o braço direito e sair 
do raio de ação de uma possível joelhada do agressor nos genitais, caso o de-
fensor seja do sexo masculino (Fig 259);
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- em seguida, deverá com a mão direita desproteger a região do abdômen, 
pegar o pescoço do adversário e, na sequência, com a mão esquerda, assumir 
o domínio sobre o pescoço do adversário (Fig 260); e
- por fim, após estabelecido o domínio, deverá deslocar o adversário e/ou ex-
ecutar joelhadas (Fig 261).

Fig 257- Defesa contra joelhada 
(Tipo II) - Situação inicial

Fig 258 - Defesa contra joelhada 
(Tipo II) - Execução

Fig 259 - Defesa contra joelhada (Tipo II) - Execução - Proteção do abdômen
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Fig 260 - Defesa contra joelhada 
(Tipo II) - Execução - Dominar 

o pescoço do adversário

Fig 261 - Defesa contra joelhada (Tipo II)
 - Execução - Dominar o pescoço do adversário 

- Executar joelhada

9.6 DEFESA CONTRA AGARRAMENTOS

9.6.1 DEFESA CONTRA AGARRAMENTOS PELA FRENTE, POR BAIXO DOS 
BRAÇOS
a) Situação inicial: de pé, com o agressor agarrando o tronco do agredido por 
baixo dos braços (Fig 262).
b) Execução: 
- o militar deverá abrir e semiflexionar suas pernas de modo a conseguir uma 
base mais estável. Em seguida, com os dedos da mão direita, atacará os olhos 
do oponente para possibilitar o afrouxamento da posição devido à dor (Fig 263);

Fig 262 - Defesa contra agarramentos 
- Situação inicial

Fig 263 - Defesa contra agarramentos 
- Execução - Dedos nos olhos

- assim que a posição for afrouxada, ataca-se violentamente o queixo do 
oponente com a palma da mão direita (Fig 264);
- ao mesmo tempo, a mão esquerda será posicionada na base da coluna do 
oponente. O braço direito será estendido, forçando o tronco do adversário para 
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trás, enquanto a mão esquerda puxará sua coluna para frente (em oposição de 
esforços com a mão direita) (Fig 265); e
- caso a posição do agarramento não seja desfeita, o agredido deve continuar 
com a pressão na coluna do adversário e conduzi-lo até o solo. Se for necessário, 
pode projetá-lo utilizando um gancho externo (Fig 266). Em seguida, deverá 
apoiar o joelho direito no peito do oponente e realizar a finalização com um soco.

Fig 264 - Defesa contra agarramentos 
- Execução - Atacar o queixo

Fig 265 - Defesa contra agarramentos - Execução 
- Atacar o queixo - Envergar a coluna para trás

 

Fig 266 - Defesa contra agarramentos - Execução - Atacar o queixo - Envergar a coluna para trás
 - Executar o gancho externo, projetando o adversário ao solo 

9.6.2 DEFESA CONTRA AGARRAMENTOS PELA FRENTE, POR CIMA DOS 
BRAÇOS
a) Situação inicial: de pé com os braços do agressor envolvendo o tronco e os 
braços do agredido (Fig 267).
b) Execução: 
- o defensor deverá apoiar as duas mãos na crista ilíaca do agressor. Logo em 
seguida, deve-se estender com energia a perna direita para a retaguarda e 
semiflexionar a perna esquerda. O militar deverá, também, flexionar o tronco 
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para frente e empurrar o quadril do oponente com as mãos, criando um espaço 
entre seu corpo e o do adversário (Fig 268); e

Fig 267- Defesa contra agarramentos 
- Situação inicial

Fig 268 - Defesa contra agarramentos 
- Execução

 

Fig 269 - Defesa contra agarramentos - Execução - Joelhada

 

- na sequência, deverá ser realizada uma violenta joelhada contra os órgãos 
genitais ou abdômen do agressor como finalização (Fig 269).

9.6.3 DEFESA CONTRA AGARRAMENTOS PELAS COSTAS, POR BAIXO DOS
BRAÇOS
a) Situação inicial: adversário agarrando o defensor pelas costas, com os braços 
envolvendo o corpo por baixo das axilas (Fig 270).
b) Execução: 
- inicialmente deve-se executar um soco na mão do adversário, seguido de outro 
golpe traumático (pisão, cabeçada e/ou cotovelada) para que o agressor afrouxe 
a posição (Fig 271 e 272). Nessa situação, haverá mais dificuldade quando o 
adversário colar o seu rosto às costas do defensor; 
- caso o adversário tente suspender o defensor, esse deverá prender uma de suas 
pernas por dentro das pernas do agressor para limitar essa ação (Fig 273);
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Fig 270 - Defesa contra agarramentos 
- Situação inicial

Fig 271- Defesa contra agarramentos 
- Execução - Cotovelada

Fig 272 - Defesa contra agarramentos 
- Execução - Cabeçada

Fig 273 - Defesa contra agarramentos 
- Execução - Dificultar a suspensão, prendendo 

uma de suas pernas 

 

- ao retornar com os pés no chão, deve-se deslocar o quadril lateralmente, 
buscando a liberação do agarramento por meio de golpes traumáticos nas mãos 
do agressor ou na região genital (Fig 274);
- quando ocorrer o afrouxamento da posição (e não a liberação completa), o 
agredido deverá flexionar seu tronco para frente e segurar qualquer um dos pés 
de seu opositor na altura do calcanhar (Fig 275); e
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Fig 276 - Defesa contra agarramentos - Execução - Projetar o adversário ao solo e sentar-se sobre 
o seu joelho 

 

Fig 274 - Defesa contra agarramentos 
- Execução - Socos nas mãos

Fig 275 - Defesa contra agarramentos - Execução 
- Flexionar o tronco para frente, puxar o pé do 
oponente e empurrá-lo para trás com o quadril 

  

O pé do agressor é 
puxado para frente. 

- na sequência, deverá puxar o pé do oponente para frente e empurrá-lo com o 
quadril para trás, provocando sua queda para a retaguarda. Para a finalização, 
deve-se sentar sobre o joelho do oponente e soltar o peso do corpo, ao mesmo 
tempo em que o calcanhar é puxado para cima (em oposição de esforços) para 
executar o forçamento da articulação (Fig 276). 

9.6.4 DEFESA CONTRA AGARRAMENTOS PELAS COSTAS, POR CIMA DOS 
BRAÇOS
a) Posição inicial: adversário agarrando o defensor pelas costas, envolvendo o 
corpo e os braços do combatente (Fig 277).
b) Execução: 
- o defensor, em um movimento único, flexionará as pernas e o tronco para 
frente. Os quadris devem ser acentuadamente projetados para a retaguarda e os 
braços estendidos para frente, a fim de liberar o tronco dos braços do agressor 
(Fig 278 e 279). É importante que, nesta posição, o queixo fique colado ao peito, 
a fim de proteger o pescoço contra um estrangulamento pelas costas;
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Fig 277- Defesa contra agarramentos 
- Situação inicial

Fig 278 - Defesa contra agarramentos 
- Execução

 

Fig 279 - Defesa contra agarramentos - Execução

 

- após esta ação, a perna esquerda do agredido deve ser posicionada flexionada 
e à retaguarda da perna esquerda do agressor. O militar deverá, então, segurar 
com as mãos na parte posterior das coxas do adversário (Fig 280);
- a ação dos braços deve ser a de puxar, para frente e para cima, as pernas do 
agressor, levantando-o e deixando-o de cabeça para baixo (Fig 281); e
- para a finalização, o corpo do inimigo deve ser arremessado contra o solo, 
de maneira que o impacto do choque seja recebido na cabeça (Fig 282). Esta 
finalização pode ser complementada, no solo, com socos, cotoveladas e chutes.
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Fig 280 - Defesa contra agarramentos
 - Execução 

Fig 281 - Defesa contra agarramentos
 - Execução

 

 

Fig 282 - Defesa contra agarramentos - Execução

 

9.7 DEFESA CONTRA FORÇAMENTO DE CERVICAL  DOUBLE NELSON

9.7.1 TIPO I
a) Situação inicial: adversário segurando o defensor com um forçamento de cer-
vical Double Nelson (Fig 283).
b) Execução: 
- inicialmente, o defensor bloqueará a ação sobre o pescoço. Deverá, então, 
segurar as costas da mão esquerda com a mão direita, apoiar as costas da mão 
direita na testa e forçar a cabeça para trás, com o auxílio das mãos, em oposição 
ao forçamento do oponente (Fig 284);
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Fig 283 - Defesa contra Double Nelson 
- Situação inicial

Fig 284 - Defesa contra Double Nelson 
- Execução

- na sequência, deverá levar uma das mãos até a nuca (enquanto a outra per-
manece apoiando a testa) e segurar um dos dedos da mão do agressor, forçan-
do-o no sentido contrário da articulação (Fig 285); e
- com a dor, a posição será desfeita. Em seguida, o defensor (sem liberar o 
dedo do oponente) deverá virar-se e segurar a mão do adversário com sua mão 
que estiver livre (Fig 286 e 287). Nessa posição, o adversário estará dominado, 
enquanto o forçamento da articulação do dedo não for desfeito e poderá ser 
conduzido até o solo para que haja melhor domínio (Fig 288).

Fig 285 - Defesa contra Double Nelson 
- Execução

Fig 286- Defesa contra Double Nelson 
- Execução

 
Uma das mãos permanece apoiando a testa para 
aliviar a pressão do forçamento da cervical. 
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Fig 287 - Defesa contra Double Nelson 
- Execução

Fig 288 - Defesa contra Double Nelson 
- Execução

 
Mão direita executa o forçamento da articulação 
do dedo enquanto a mão esquerda segura a mão 
do oponente. 

9.7.2 TIPO II
a) Situação inicial: a mesma da situação anterior (Fig 289).
b) Execução: 
- inicialmente, será realizado o bloqueio da ação sobre o pescoço, de maneira 
idêntica à apresentada na situação anterior (Fig 290);

Fig 289 - Defesa contra Double Nelson 
- Situação inicial

Fig 290 - Defesa contra Double Nelson 
- Execução
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- depois de bloqueada a ação sobre o pescoço, os cotovelos são energicamente 
abaixados, não só pelo trabalho dos braços, como também, pelo peso do corpo, 
transmitido aos braços pelo aumento da flexão das pernas (Fig 291); e
- assim que o defensor sinta que está liberado pelo agressor, o tronco poderá 
ser flexionado e, com as mãos, o militar deverá pegar a perna mais próxima do 
agressor. A partir de então, deve agir como está descrito nos itens 4 e 5 da téc-
nica de defesa contra agarramento pelas costas por baixo dos braços (Fig 292 
e 293).

Fig 291- Defesa contra Double Nelson 
- Execução

Fig 292- Defesa contra Double Nelson 
- Execução

 
 

Pé do agressor é 
puxado para frente 

Fig 293 - Defesa contra Double Nelson - Execução
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9.8 DEFESA CONTRA GRAVATAS

9.8.1 DEFESA CONTRA GRAVATAS LATERAIS, SEM DOMÍNIO
a) Situação inicial: atacante e defensor na posição de pé, com o agressor en-
volvendo o pescoço do agredido (Fig 294). O que caracteriza a gravata sem 
domínio é o fato de não haver flexão de tronco do agredido.
b) Execução: 
- o defensor deverá segurar, com a mão direita, o pulso direito do agressor 
(para aliviar a pressão da gravata) e com a mão esquerda, o ombro direito do 
oponente, pressionando-o para baixo. O quadril do combatente deve ser pro-
jetado para frente, buscando estender as pernas, de modo que o agressor não 
possa colocá-lo em uma posição de domínio (com o tronco flexionado) (Fig 295);
- a mão esquerda do defensor deverá soltar o ombro do atacante e se posicionar 
na frente da boca do agressor. A região do bordo cubital, próxima à articulação 
do dedo mínimo, deverá pressionar a base do nariz do opositor. Esta posição 
deve ser tomada com violência para que o oponente sinta a pancada no nariz 
(Fig 296);

Fig 294 - Defesa contra gravatas latereais, sem 
domínio - Situação inicial

Fig 295 - Defesa contra gravatas latereais, sem 
domínio - Execução
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Fig 296 - Defesa contra gravatas latereais, sem domínio - Execução

- simultaneamente, o braço esquerdo será distendido. A dor causada pela 
pressão (ou impacto) no septo nasal fará com que o adversário afrouxe a posição 
e, devido à extensão do braço, o tronco do inimigo iniciará uma rotação para a 
esquerda (Fig 297); e
- na sequência, a mão direita do defensor empurrará o quadril do adversário, a 
fim de auxiliar o movimento de rotação do tronco (Fig 298). Tal movimento deverá 
continuar até que o oponente fique na posição favorável para que seja aplicada 
uma gravata pela frente como finalização (Fig 299).

Fig 297 - Defesa contra gravatas latereais, sem 
domínio - Execução

Fig 298 - Defesa contra gravatas latereais, sem 
domínio - Execução
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Fig 299 - Defesa contra gravatas latereais, sem domínio - Execução
9.8.2 DEFESA CONTRA GRAVATAS LATERAIS, COM DOMÍNIO
a) Situação inicial: agressor envolvendo o pescoço do agredido (Fig 300). O que 
caracteriza a gravata com domínio é o fato de o defensor estar com o tronco 
flexionado, sendo dominado pelo oponente.
b) Execução: 
- o defensor deverá segurar, com a mão direita, o pulso direito do agressor (para 
aliviar a pressão da gravata) e, com a mão esquerda, envolver o antebraço es-
querdo do agressor, passando seu pulso sob a axila, a fim de impedir socos em 
seu rosto (Fig 301);

Fig 300 - Defesa contra gravatas latereais, 
com domínio - Situação inicial

Fig 301 - Defesa contra gravatas latereais, 
com domínio - Execução

 

- o militar deve, então, executar um passo à frente com o pé direito e realizar uma 
maior flexão das pernas. Conduzindo, simultaneamente, a mão direita por entre 
as pernas do agressor a fim de envolver sua coxa esquerda (Fig 302); e 
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- em seguida, estender as pernas e projetar o quadril para frente, retirando o 
agressor do solo com o auxílio do braço direito que puxará a perna para frente e 
para cima (Fig 303). Para a finalização, o corpo do adversário deve ser arremes-
sado violentamente contra o solo.

Fig 302 - Defesa contra gravatas latereais, 
com domínio - Execução

Fig 303 - Defesa contra gravatas latereais, 
com domínio - Execução

9.8.3 DEFESA CONTRA GRAVATAS PELA FRENTE
a) Situação inicial: defensor com o tronco flexionado e preso pela gravata do 
agressor (Fig 304).
b) Execução: 
- o defensor deverá apoiar as duas mãos na parte inferior da coxa do agressor, 
avançar o pé esquerdo até a altura do pé direito dele e fazer força com o tronco 
para cima, como se tentasse ficar em pé (Fig 305). Nessa situação, o combat-
ente utilizará o apoio das mãos na coxa do adversário. O agressor, provavel-
mente, fará força com o tronco para baixo para manter a posição de domínio;

Fig 304 - Defesa contra gravatas 
pela frente - Situação inicial

Fig 305 - Defesa contra gravatas 
pela frente - Execução

 

EB70-CI-11.414



9-26

- a perna direita do defensor deve ser introduzida distendida entre as pernas do 
adversário. Simultaneamente, a perna esquerda será flexionada como se o de-
fensor fosse sentar sobre o calcanhar, desequilibrando o corpo para a retaguarda 
(Fig 306). A partir dessa ação, o agressor será desequilibrado para frente;
- o defensor deverá sentar-se à frente de seu oponente. Então, realizará a ex-
tensão do tronco para continuar puxando o adversário para frente (Fig 307); 
- os braços do defensor deverão ser distendidos, de modo que empurrem o 
corpo do agressor para cima e para a retaguarda, com o objetivo de lançá-lo de 
cabeça sobre o solo (Fig 308);

Fig 308 - Defesa contra gravatas pela frente - Execução

 
Fig 306 - Defesa contra gravatas 

pela frente - Execução
Fig 307- Defesa contra gravatas 

pela frente - Execução
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- é importante ressaltar que esta técnica só terá validade quando o agressor já 
estiver com a gravata encaixada (o que sempre deve ser evitado). Caso con-
trário, o agredido irá ao chão e o agressor permanecerá de pé em uma posição 
de vantagem; e
- assim que o agressor for projetado no solo e desfizer a gravata, o defensor de-
verá, imediatamente, se levantar para tomar uma posição de vantagem e buscar 
a execução de uma finalização, através de um golpe traumático ou mesmo de 
uma técnica de luta no solo.
Observação: para o treinamento dessa técnica, o militar que fizer o papel 
de agressor deverá soltar a gravata e realizar um rolamento para frente 
quando for projetado por seu companheiro.

9.8.4 DEFESA CONTRA GRAVATAS PELAS COSTAS
a) Situação inicial: agressor envolvendo o pescoço do defensor pelas costas, 
estando seu corpo encostado nas costas dele (Fig 309).
b) Execução: 
- o defensor deverá segurar com as duas mãos o antebraço do agressor e puxá-
lo para baixo. Deverá, também, girar o queixo em direção às mãos do agressor, 
a fim de aliviar a pressão no pescoço e evitar o estrangulamento (Fig 310); 

Fig 309 - Defesa contra gravatas pelas costas
- Situação inicial

Fig 310 - Defesa contra gravatas pelas costas
- Execução

 

- ambas as pernas do defensor serão flexionadas, de maneira que suas nádegas 
fiquem à frente da parte superior da coxa direita do agressor (Fig 311);
- na sequência, o defensor deverá executar uma flexão de tronco, ao mesmo 
tempo em que deverá distender suas pernas e bater as nádegas contra as per-
nas do oponente. Com essas ações, o agressor será tirado do chão (Fig 312); e
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- por fim, o defensor executará uma rotação de tronco para a esquerda, fazendo 
com que o agressor passe sobre seu ombro direito e seja projetado no solo (Fig 
313). Deverá, então, executar a finalização através de um golpe traumático.

Fig 311 - Defesa contra gravatas 
pelas costas - Execução

Fig 312 - Defesa contra gravatas 
pelas costas - Execução 

Sentido 
da 

projeção 

Fig 313 - Defesa contra gravatas 
pelas costas - Execução

9.8.5 DEFESA CONTRA GRAVATAS PELAS COSTAS EM MOVIMENTO
a) Situação inicial:  agressor envolvendo o pescoço do defensor pelas costas, 
estando seu corpo encostado nas costas dele e se deslocando para trás (Fig 
314).
b) Execução: 

EB70-CI-11.414



9-29

- O defensor deverá segurar com as duas mãos o antebraço do agressor e puxá-
lo para baixo. Deverá, também, girar o queixo em direção às mãos do oponente, 
a fim de aliviar a pressão no pescoço e evitar o estrangulamento (Fig 315); 

Fig 314 - Defesa contra gravatas pelas 
costas em movimento - Situação inicial

Fig 315 - Defesa contra gravatas pelas 
costas em movimento - Execução

 

- na sequência, o defensor deverá executar uma flexão de tronco. Ao mesmo 
tempo, deverá distender sua perna direita para a retaguarda, buscando contato 
com a perna direita do agressor, parando o seu movimento (Fig 316);
- agindo energicamente e com velocidade, o defensor executará um giro enér-
gico com rotação de tronco para a direita, fazendo com que o agressor perca o 
controle da gravata e fique desequilibrado (Fig 317); e
- por fim, o combatente deverá executar a finalização através de um golpe 
traumático e/ou projeção ou forçamento de articulação (Fig 318).

Fig 316 - Defesa contra gravatas pelas 
costas em movimento - Execução

Fig 317 - Defesa contra gravatas pelas 
costas em movimento - Execução
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Fig 318 - Defesa contra gravatas pelas costas em movimento - Execução

9.9 SUGESTÃO DE TREINAMENTO

9.9.1 Utilizar quatro tempos de instrução para a aprendizagem básica de 
todos os movimentos. Nos dois primeiros tempos, abordar as defesas contra 
golpes traumáticos. Nos próximos dois tempos, abordar as defesas contra 
agarramentos, forçamento de cervical e gravatas.
9.9.2 Inicialmente cada técnica deverá ser dividida e executada por tempos e, 
de acordo com o desenvolvimento dos instruendos, as técnicas passarão a ser 
executadas por completo.
9.9.3 É importante que, de início, seja priorizada a correta execução da 
técnica em detrimento da velocidade de execução. A partir do momento em 
que os instruendos conseguirem executar corretamente as técnicas, deve-se 
aumentar a velocidade de execução. 
9.9.4 Ao término das sessões de aprendizagem, as técnicas de defesa contra 
agressões a mãos livres devem ser praticadas, esporadicamente, ao término 
das outras sessões de treino (para a manutenção dos padrões alcançados) ou 
em sessões de treinamento específicas.
9.9.5 De acordo com a disponibilidade de tempo, variações dos ataques e 
defesas apresentadas nesse capítulo, bem como outras técnicas, podem ser 
praticadas visando aumentar o repertório de técnicas dos instruendos.
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