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RESUMO

PREPARAÇÃO FÍSICA, INSTRUÇÃO MILITAR E OPERACIONALIDADE: A

IMPORTÂNCIA DA CENTRALIZAÇÃO E CRIAÇÃO DO CURSO DE

INSTRUTOR/ MONITOR DE LUTAS NO EXÉRCITO BRASILEIRO.

AUTOR: Ariel Marcelo dos Santos

ORIENTADOR: Lucas Rodrigues Camposo

Este  trabalho de conclusão de curso foi  dedicado à  exposição  da  importância  da

criação e centralização do Curso de Instrutor/Monitor de Lutas no Exército Brasileiro por

meio  de  fatos  que  comprovem  essa  teoria.  Baseado  nas  experiências  observadas  e  nos

estudos  realizados  sobre  os  benefícios  das  artes  marciais  tanto  na  vida  pessoal  como

profissional  dos  militares.  Busca-se  abordar  a  operacionalidade,  a  instrução  militar  e  a

preparação  física  como  meios  para  alcançar  a  conclusão  do  tema  abordado  a  fim  do

desenvolvimento e aprimoramento dos militares brasileiros e da Força Terrestre.

Palavras-chave: Exército Brasileiro. Operacionalidade. Instrução militar. Preparação física.



ABSTRACT

PHYSICAL PREPARATION, MILITARY INSTRUCTION AND

OPERATIONALITY: THE IMPORTANCE OF CENTRALIZING AND CREATING

THE FIGHT INSTRUCTOR/MONITOR COURSE IN THE BRAZILIAN ARMY.

AUTHOR: Ariel Marcelo dos Santos

ADVISOR: Lucas Rodrigues Camposo

This  course  conclusion  work  is  aimed  at  exposing  the  importancy  to  create  and

centralize the Fight Instructor / Monitor Course in the Brazilian Army through facts that

prove this theory. Based on observed experiences and studies carried out on the benefits of

martial arts both in the personal and professional lives of the military people. It seeks to

address operationality, military instruction and physical preparation as means to reach the

conclusion of the topic addressed in order to develop and improve the Brazilian Army.

Keywords: Brazilian Army. Operationality. Military Instruction. Physical Preparation.
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1 INTRODUÇÃO

Este projeto de pesquisa se destina a expor a necessidade de implementar nos corpos

de tropa, por meio do Curso de instrutor/monitor de lutas, militares altamente especializados

em instruções de lutas, destinados ao adestramento da tropa, tanto no desenvolvimento de

atributos  e  valores,  quanto  no  aprimoramento  técnico-profissional  e  na  disseminação  das

técnicas milenares advindas da prática das artes marciais.

As missões constitucionais do Exército Brasileiro (EB) são norteadas pelo artigo 142

da Constituição  de 1988.  Suas  principais  missões  são:  a  defesa  da  Pátria,  a  garantia  dos

poderes constitucionais e,  por iniciativa de qualquer  destes,  da lei  e  da ordem (BRASIL,

2014).  Neste contexto,  a Força Terrestre  participa de diversas missões defendendo nossas

fronteiras, a soberania nacional, pacificando, manutenindo e garantindo a lei e a ordem em

todo o território nacional por meio de diversas missões secundárias como Operações de Busca

e Apreensão, Controle de Distúrbios, Reintegração de Posse e Posto de Segurança Estática,

entre outras.

Devido a sua atividade, o militar pode ser alvo de diversos ataques inesperados. O

conhecimento de técnicas apuradas de combate, com a utilização de armamentos ou não, é

fundamental para o cumprimento das mais diversas missões. Para situações onde o militar

encontra-se  desarmado  ou  incapacitado  de  utilizar  seu  armamento  individual,  o  Exército

Brasileiro  prepara  sua  tropa,  de  acordo  com  o  Programa-Padrão  de  Instrução  Individual

Básica  (EB70-PP-11.011),  com  as  instruções  de  combate  corpo  a  corpo.  Além  destas

instruções previstas, o militar tem a possibilidade de realizar o Estágio de Combate Corpo a

Corpo onde internaliza os conhecimentos básicos das lutas.

A proposta principal deste Trabalho é demonstrar ao leitor a necessidade que há no

Exército Brasileiro de incluir o Curso de Instrutor/Monitor de Lutas (CIML) por meio de

experiências adquiridas e de acordo com os benefícios para o militar que serão apresentados.
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1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

• Evidenciar  a  importância  da  centralização  e  criação  do  curso  de

instrutor/monitor de lutas do Exército Brasileiro.

1.1.2 Objetivos específicos

• Expor o problema gerado pela falta de militares especializados para a aplicação

de instruções de lutas.

• Apresentar os benefícios da prática de lutas para o indivíduo e para o militar,

assim como os  atributos  da  área  afetiva  que  são  desenvolvidos  com a  sua

prática constante.

• Apresentar  as  possibilidades  e  as  características  da  proposta  do  Curso  de

Instrutor/Monitor de Lutas.



13

2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO

Neste capítulo, o referencial teórico apresenta a revisão de literatura, na qual foram

dispostas  as  bases  teóricas  utilizadas  para  a  realização  deste  trabalho,  e  também estudos

trazendo ponto de vistas sobre o tema. É apresentada a formulação do problema, os objetivos

da pesquisa, a delimitação do tema e as hipóteses trabalhadas. O referencial metodológico

demonstra neste trabalho os meios de pesquisa e o questionário que foram realizados por

militares  a  fim de  descobrir  como pensam sobre  a  eficácia  do  Estágio  de  Lutas  e  sobre

experiências  reais  dentro  de  Operações  de  GLO e  Operações  de  Comandos  onde  se  fez

necessária a utilização de técnicas de CCC.

2.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA

Este trabalho concentrou esforços  para  que  a  importância  da criação do Curso de

Instrutor/Monitor de Lutas do Exército Brasileiro fosse realmente evidenciada nos próximos

capítulos. Buscou-se, para atingir esse objetivo, trazer ao leitor, primeiramente, os problemas

onde houve a necessidade de que profissionais capacitados, especializados como Instrutor ou

Monitor  de  lutas,  atuassem  buscando  uma  maior  efetividade  e  evitando  situações  de

repercussão negativa para a Força. Posteriormente, há a hipótese da solução dos problemas

apresentados, a seguir, o leitor encontrará os resultados de uma pesquisa de opinião e de um

questionário que auxiliam e dão base ao trabalho; ainda, há um capítulo abordando sobre os

benefícios apresentados pela prática das lutas para o indivíduo e para a tropa e, anterior à

conclusão,  uma  discussão  a  respeito  de  como  o  CIML deveria  ocorrer,  abordando  sua

localização e o responsável por sua administração e regulamentação.

2.2 REVISÃO DA LITERATURA E ANTECEDENTES DO PROBLEMA
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Segundo  Paim  (2019),  As  Forças  Armadas,  atualmente,  têm  sido  frequentemente

utilizadas  para  o  cumprimento  de  missões  institucionais  de  GLO,  isto  é,  quando  há  o

esgotamento das forças de segurança pública de um estado e o Governo Federal necessita

interferir. Tais ações, precisam da aprovação do Presidente da República e são caracterizadas

por área de abrangência limitada e tempo de duração previamente estabelecido. 

Devido a grande utilização do Exército Brasileiro nas Operações de Garantia da Lei e

da  Ordem  é  possível  que  as  tropas  da  Força  Terrestre  incorram  em  erros  durante  seu

treinamento e em suas missões por não ser a modalidade de Operação principal e síntese do

EB. Diversos destes erros podem decorrer da falta de treinamento especializado do Combate

Corpo a Corpo e de Lutas nas tropas que participam constantemente dessas missões.

Segundo Camposo (2020), observou-se que o ensino e prática do CCC não faz parte

do processo de preparo do oficial combatente de carreira, o que pode trazer consequências

graves,  sobretudo,  para  civis  em  operações  de  GLO;  uma  vez  que  nestes  casos  o  uso

moderado da força deva ser aplicado com precisão. A demanda por operações de GLO e a

participação das FA crescem dentro da atual complexidade urbana e social do país,  e tais

circunstâncias requerem militares devidamente treinados e capacitados para serem inseridos

neste meio. 

Como  é  exposto  por  Schwarcz  (2019),  uma  pesquisa  do  Fórum  Brasileiro  de

Segurança Pública, de 2018, apresenta que 62% dos moradores de cidades com mais de 100

mil  habitantes  têm medo de serem agredidos  pela  polícia  durante atividades  operacionais

desta corporação. 

Nos últimos anos,  diversas situações foram exploradas pela  mídia apresentando as

falhas das instruções de Lutas do Exército Brasileiro, como o caso divulgado em 2015 pelo

Site de notícias G1, referente ao fato ocorrido no 4º Batalhão de Infantaria Leve, em Osasco,

Estado de São Paulo,  onde por  meio de vídeo,  foi  mostrado militares trocando agressões

durante  treinamento.  Na gravação  é  possível  ver  o  superior  hierárquico  responsável  pela

instrução ordenando que os instruendos se agridam. Após alguns segundos do vídeo, pode-se

ver um dos militares agredidos caindo no chão, retirando-se, e novamente os instruendos que

ali  continuaram voltam a se agredir.  Segundo a  notícia,  em nota,  o  Comando Militar  do

Sudeste diz que abriu inquérito policial militar sobre o caso e que esse tipo de situação não

condiz com os manuais e regulamentos militares.

É de fundamental relevância salientar que, por meio do Caderno de Instrução Combate

Corpo, de 2017, o Comando de Operações Terrestres afirmou que:
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O militar é um indivíduo que, em virtude do seu trabalho e da natureza de algumas

missões, pode ser alvo de constantes ameaças à sua integridade física. Sendo assim,

faz-se necessário que esse profissional saiba proceder em uma situação de confronto

corpo a corpo, desarmado ou não (BRASIL, 2017). 

Fatos os quais são fundamentais para caracterizar quão necessário é, atualmente, que o

Exército  Brasileiro  altere  significativamente  a  maneira  como as  instruções  de  Lutas  e  as

técnicas de CCC são ministradas aos corpos de tropa. 

2.3 REFERENCIAL METODOLÓGICO E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Além  da  pesquisa  bibliográfica,  foi  realizado  um  questionário  com  Oficiais  que,

durante suas carreiras na ativa, participaram de Operações de Garantia da Lei e da Ordem e

Operações de Comandos e Forças Especiais, e também uma pesquisa de opinião com cadetes

da Academia Militar das Agulhas Negras praticantes de Artes Marciais.

2.3.1  Tipos de Pesquisas

Além  da  pesquisa  bibliográfica,  foi  realizado  um  questionário  com  Oficiais  que,

durante suas carreiras na ativa, participaram de Operações de Garantia da Lei e da Ordem e

Operações de Comandos e Forças Especiais, e ainda uma pesquisa de opinião com cadetes da

Academia Militar das Agulhas Negras praticantes de Artes Marciais. 

2.3.2 Métodos
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A pesquisa de opinião é direcionada para verificar a opinião de um grupo de futuros

oficiais do EB, Cadetes da AMAN que praticam Artes Marciais por motivações pessoais, a

respeito do CIML e de seu nível de conhecimento das técnicas de lutas (Anexo A).

Já o questionário, foi utilizado para extrair as experiências de oficiais e praças, durante

a carreira, em situações onde foi necessário utilizar as técnicas de CCC, sua opinião quanto a

efetividade  do  preparo  da  tropa,  enfatizando  a  constância  do  treinamento,  os  benefícios

adquiridos e a importância dessa prática para a tropa convencional, com o objetivo de aferir a

necessidade  de instruções  de  lutas  ministradas  por  militares  especializados nos  corpos de

tropa (Anexo B).

2.3.3 População e amostra

A população e amostra para a pesquisa de opinião se dá por meio de um universo de

Cadetes dos diversos anos, Armas, Quadros e Serviços da AMAN.

Já a população e amostra para o questionário, é composta de um universo de Oficiais

do  Exército  Brasileiro  que  durante  suas  carreiras  participaram de  missões  de  GLO e  de

Operações de Comandos e Forças Especiais.

2.3.4 Instrumentos de pesquisa

Para a pesquisa de opinião e para o questionário, foram realizados, separadamente,

formulários online cujo modelos encontram-se disponíveis nos apêndices deste trabalho.

Na  pesquisa  de  opinião,  foram  realizadas  cinco  questões  com  respostas  múltipla

escolha e uma questão final com a possibilidade do entrevistado dar sua opinião acerca do

assunto.

No  questionário,  os  entrevistados  responderam  cinco  perguntas  discursivas

expressando suas opiniões e experiências a respeito do CCC e do preparo da tropa dando

embasamento à questão da importância da criação do Curso de Instrutor/Monitor de Lutas.
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2.4 PROBLEMA

Por meio da Pesquisa de Opinião (Anexo A) que foi aplicada aos Cadetes da AMAN,

91,3% acredita  que  é  necessário  um curso  capaz  de  formar  instrutores  e  monitores  para

ministrar as instruções de Lutas na tropa auxiliando no constante preparo para missões reais

(Gráfico 1).

Gráfico 1 - Necessidade da criação do curso

Fonte: AUTOR (2020)

Mesmo já sendo praticantes de diversas Artes Marciais, como demonstrado no Gráfico

2,  39,1%  dos  Cadetes  entrevistados,  informaram  que  possuem  pouco  ou  nenhum

conhecimento em relação ao CCC, de acordo com o Gráfico 3. 
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A pesquisa também aferiu que 39,1% dos Cadetes acreditam que em uma situação de

combate real dentro de operações militares, teriam pouco ou nenhum preparo para utilizar os

conhecimentos de lutas (Gráfico 4).

Gráfico 2 - Praticantes de Artes Marciais

Fonte: AUTOR (2020)

Gráfico 3 – Nível de conhecimento sobre CCC

Fonte: AUTOR (2020)
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Ainda, durante pesquisa de opinião feita por meio de questionário para oficiais que

atuaram em Operações de GLO e Operações especiais durante suas carreiras, realizada para

obtenção  de  dados  para  a  construção  dessa  monografia,  todos,  quando  perguntados  se

julgavam a tropa do Exército Brasileiro preparada para situações inesperadas que exigissem

técnicas do Combate Corpo a Corpo, responderam que não as julgavam preparadas. Em outro

momento, quando perguntados se já haviam utilizado alguma habilidade do CCC para garantir

sua segurança ou de terceiros, mais da metade dos entrevistados citaram que foi necessário

imobilizar algum cidadão em situações hostis.

 Tomando por base todos estes padrões de resposta obtidos, pode-se aferir que a tropa,

como um todo, necessita receber uma ênfase no preparo para as situações onde as técnicas de

combate corpo a corpo sejam necessárias.

2.5 HIPÓTESE

A respeito  das  Instruções  de  Lutas  previstas  no  Programa-Padrão  de  Instrução

Individual Básica (EB70-PP-11.011), suspeita-se que, após formados, os Cadetes da AMAN

e os Alunos da ESA, não estejam corretamente preparados para difundir tal conhecimento aos

seus subordinados devido à lacuna que há na formação destes profissionais acerca do assunto. 

Esta lacuna, interferindo visivelmente na instrução militar da tropa, tornou-se também

Gráfico 4 - Nível de preparo em situação real

Fonte: AUTOR (2020)
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aspecto que afeta a preparação física dos militares e ainda, sua falta traz efeitos notórios ao

nível de operacionalidade.

A fim de obter os melhores resultados durante a realização das Operações, a criação e

centralização do CIML buscará a diminuição de falhas resultantes da falta de treinamento

específico,  o  auxílio  na  preparação física  do combatente,  a  ênfase  no  aumento  da carga-

horária de instruções militares voltadas para o CCC e lutas em geral nos corpos de tropa,

buscando o desenvolvimento de atributos, a disciplina e demais benefícios.

O Curso tem como intuito permitir a melhoria da operacionalidade do combatente que

estará nas linhas de frente.  Dentro das Unidades espalhadas pelo Brasil,  haverá oficiais  e

praças com esta especialização, que poderão ministrar rotineiramente instruções buscando o

preparo  constante  da  tropa,  não  somente  nas  TTP  ou  no  conhecimento  de  viaturas  e

armamentos, mas também nas técnicas de CCC para garantir sua segurança ou de terceiros no

combate aproximado com o inimigo.
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3 ESCOLAS DE FORMAÇÃO DA LINHA DE ENSINO MILITAR BÉLICA

Neste capítulo, o foco é nas Escolas de formação do Exército Brasileiro que pertencem

à  linha  de  ensino  militar  bélica,  a  AMAN  e  a  ESA,  para  demonstrar  que  durante  suas

formações, não há no planejamento anual tempo destinado para desenvolvimento das lutas

para seus Cadetes e Alunos, fato este, que repercute na falta de preparo, desde a formação, dos

futuros comandantes de pelotão, adjuntos e comandantes de grupos de combate, no CCC e nas

técnicas de lutas.

3.1 ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS

Conhecida como AMAN, a Academia é o berço da formação dos oficiais da linha de

ensino militar bélica. Teve seu início em 1810 com a criação da Academia Real Militar no Rio

de Janeiro, instalada na Casa do Trem, onde hoje se encontra o Museu Histórico Nacional.

Fruto da chegada da família real portuguesa ao Brasil com seu Príncipe Regente Don João VI.

Nas Agulhas Negras, os Cadetes são formados como Bacharéis em Ciências Militares

no fim de 4 anos. Uma extensa grade curricular acompanha o dia a dia dos cadetes, incluindo

a formação propriamente militar, instruções militares e a formação acadêmica.

A AMAN dedica especial atenção à formação ética e moral dos Cadetes, no intuito
de  entregar  ao  Exército  oficiais  que  se  destaquem  pela  integridade,  honradez,
honestidade, lealdade, senso de justiça,  disciplina,  patriotismo e camaradagem. A
AMAN fundamenta a formação dos futuros oficiais no integral desenvolvimento da
pessoa, atuando nos domínios afetivos, psicomotores e cognitivos. Merece atenção
especial dos Cadetes a aquisição de competências profissionais e o desenvolvimento
de sólidos atributos de liderança (BRASIL, 2019).

Dentro  das  instruções  militares,  os  Cadetes  aprendem diversos  conceitos  táticos  e

põem em prática seus ensinamentos durante exercícios no terreno a fim de obter o preparo

necessário para as missões do futuro oficial do Exército Brasileiro.

O Cadete das Agulhas Negras não tem contato com as instruções de combate corpo a

corpo previstas pelo Programa-Padrão de Instrução Individual Básica (EB70-PP-11.011)
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Segundo Camposo(2020),  existiu  um projeto  que tentou inserir  as  lutas  dentro  da

formação militar. O Projeto Lutas foi um trabalho intenso de 1995 a 1999 que ocorreu na

AMAN no qual chegaram a participar um efetivo de 500 cadetes do Curso Avançado. Tal fato

promoveu a criação de uma Seção de Lutas na Seção de Educação Física (SEF) no ano de

2000 com definição de carga horária específica. Tal fato demonstra que não é tão recente a

preocupação com o ensino de Lutas para as tropas do Exército e reforça a importância da

criação do Curso de Instrutor/Monitor de Lutas no Exército Brasileiro.

3.2 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS

Conhecida com ESA, a Escola de Sargentos das Armas se encarrega da formação dos

futuros  Sargentos  da  linha  de  ensino  militar  bélica,  mais  precisamente  das  Armas  de

Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia e Comunicações. A Escola teve seu início após a

Segunda Guerra Mundial, em 1945, por meio do decreto Nº 7.888. Suas primeiras turmas

foram formadas no Rio de Janeiro, nas antigas instalações da Escola Militar do Realengo e

depois transferida para onde se encontra até os dias de hoje, na cidade de Três Corações-MG.

O Primeiro Ano do CFS é realizado em 13 (treze) Unidades Escolares Tecnológicas
do  Exército  (UETE),  supervisionadas  pela  ESA,  localizadas  de  norte  a  sul  do
território  nacional.  Este  período  tem a  atual  duração  de  44  (quarenta  e  quatro)
semanas e antecedendo e preparando o aluno para o período de qualificação. Com a
implantação do Curso de Tecnólogo, o período básico terá a duração aproximada de
44 (quarenta e quatro) semanas (BRASIL, 2019).

De acordo com o site da ESA, no segundo ano de formação,  bastante dinâmico, o

aluno recebe instruções específicas das armas de Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia

e  Comunicações,  oportunidade  em  que  o  espírito  de  corpo  da  arma  é  desenvolvido  e

consolidado (BRASIL, 2019).

De acordo com o planejamento anual das instruções militares que são ministradas aos

Alunos da ESA, os futuros Sargentos do Exército Brasileiro, não há contato com as instruções

de  combate  corpo  a  corpo,  previstas  pelo  Programa-Padrão  de  Instrução  Individual

Básica(EB70-PP-11.011).
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4 BENEFÍCIOS DAS ARTES MARCIAIS PARA O EXÉRCITO BRASILEIRO

O Chefe do Departamento de Ensino e Pesquisa do Exército Brasileiro publicou em 12

de  maio  de  1998  uma  portaria  com  o  intuito  de  “unificar  em  um documento  as  várias

definições referentes aos atributos, valores e requisitos da área afetiva, possibilitando a sua

correta utilização” (DEPARTAMENTO DE ENSINO E PESQUISA, 1998, p. 1), relacionada

abaixo:

1- ABNEGAÇÃO - capacidade de renunciar aos interesses pessoais em favor da

instituição, grupos e / ou pessoas. 

2- ADAPTABILIDADE - capacidade de se ajustar apropriadamente às mudanças de

situações. 

3- APRESENTAÇÃO - capacidade de demonstrar atitudes e porte condizentes com

os padrões militares. 

4- AUTOCONFIANÇA - capacidade de demonstrar segurança e convicção em suas

atitudes, nas diferentes circunstâncias. 

5- AUTOCRÍTICA - capacidade de avaliar as próprias potencialidades e limitações

frente à ideias, sentimentos e / ou ações. 

6-  CAMARADAGEM  -  capacidade  de  estabelecer  relações  amistosas  com

superiores, pares e subordinados. 

7-  CIVILIDADE -  capacidade  de  agir  de  acordo  com as  normas  que  regem as

relações interpessoais. 

8- COERÊNCIA - capacidade de agir em conformidade com as próprias ideias e

valores, em qualquer situação. 

9-COMBATIVIDADE - capacidade de lutar, sem esmorecer, pelas ideias e causas

em que acredita ou por aquelas sob sua responsabilidade. 

10- COMPETITIVIDADE - capacidade de disputar, simultaneamente, com outrem,

visando um objetivo. 

11- COMUNICABILIDADE - capacidade de relacionar-se com outros por meio de

ideias e ações. 

12- COOPERAÇÃO - capacidade de contribuir espontaneamente para o trabalho de

alguém e/ou de uma equipe. 

13-  CORAGEM  -  capacidade  para  agir  de  forma  firme  e  destemida,  diante  de

situações difíceis e perigosas, seguindo as normas de segurança. 

14- CRIATIVIDADE - capacidade de produzir  novos dados,  ideias  e/ou realizar

combinações originais, na busca de uma solução eficiente e eficaz. 
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15- DECISÃO - capacidade de optar pela alternativa mais adequada, em tempo útil e

com convicção. 

16-  DEDICAÇÃO  -  capacidade  de  realizar,  espontaneamente,  atividades  com

empenho e entusiasmo. 

17- DINAMISMO - capacidade de atuar ativamente com intenção determinada. 

18-  DIREÇÃO  -  capacidade  de  conduzir  e  coordenar  grupos  e/ou  pessoas,  na

consecução de determinado objetivo. 

19- DISCIPLINA - capacidade de proceder conforme normas, leis e regulamentos

que regem a instituição. 

20-  DISCIPLINA INTELECTUAL -  capacidade  de  adotar  e  defender  a  decisão

superior e/ou do grupo mesmo tendo opinado em contrário. 

21- DISCRIÇÃO - capacidade de manter reserva sobre fatos de seu conhecimento

que não devam ser divulgados. 

22- EQUILÍBRIO EMOCIONAL - capacidade de controlar as próprias reações para

continuar a agir, apropriadamente, nas diferentes situações. 

23-  FLEXIBILIDADE  -  capacidade  de  reformular  planejamentos  e

comportamentos, com prontidão, diante de novas exigências. 

24-  IMPARCIALIDADE  -  capacidade  de  julgar,  com  isenção,  sem se  envolver

emocionalmente. 

25-  INICIATIVA -  capacidade  para  agir,  de  forma  adequada  e  oportuna,  sem

depender de ordem ou decisão superior. 

26-  LIDERANÇA -  capacidade  de  dirigir,  orientar  e  propiciar  modificações  nas

atitudes dos membros de um grupo, visando atingir os propósitos da instituição. 

27- METICULOSIDADE - capacidade de agir atentando a detalhes significativos.

28- OBJETIVIDADE - capacidade de destacar o fundamental do supérfluo para a

realização de uma tarefa ou solução de um problema. 

29- ORGANIZAÇÃO - capacidade de desenvolver atividades de forma sistemática e

eficiente. 

30- PERSISTÊNCIA - capacidade de manter-se em ação continuadamente, a fim de

executar uma tarefa vencendo as dificuldades encontradas. 

31- PERSPICÁCIA - capacidade de perceber, pronta e integralmente, os detalhes de

uma situação ou problema, seus significados práticos e implicações. 

32- PERSUASÃO - capacidade de convencer pessoas a adotarem ideias ou atitudes

que sugere. 

33-  PREVISÃO  -  capacidade  de  antecipar-se  a  fatos  e  situações,  antevendo

alternativas viáveis, de modo a evitar e/ou eliminar possíveis falhas na execução de

uma tarefa. 

34- RESPONSABILIDADE - capacidade de cumprir suas atribuições assumindo e

enfrentando as consequências de suas atitudes e decisões. 
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35- RESISTÊNCIA - capacidade de suportar, pelo maior tempo possível, a fadiga

resultante de esforços físicos e/ou mentais, mantendo a eficiência. 

36-  RUSTICIDADE  -  capacidade  de  adaptar-se  a  situações  de  restrição  e/ou

privação, mantendo a eficiência. 

37-  SENSIBILIDADE  -  capacidade  de  perceber  e  compreender  o  ambiente,  as

características  e  sentimentos  de  pessoas  e/ou grupos,  buscando atender  aos  seus

interesses e necessidades. 

38-  SOBRIEDADE - capacidade  de  agir  com austeridade  em relação  a hábitos,

costumes e procedimentos na vida particular e profissional. 

39-  SOCIABILIDADE  -  capacidade  de  estabelecer  interação  com  as  pessoas

propiciando um ambiente cordial. 

40- TATO - capacidade de lidar com as pessoas sem ferir suscetibilidades. 

41-  TOLERÂNCIA -  capacidade  de  respeitar  e  conviver  com  ideias,  atitudes  e

comportamentos diferentes dos seus. 

42- ZELO - capacidade de cuidar dos bens móveis e imóveis que estão ou não sob

sua responsabilidade. 

Dentre o total de atributos, valores e requisitos da área afetiva, há aqueles os quais são

mais direcionados com a prática de Lutas continuamente. De acordo com os dados obtidos

durante a pesquisa de opinião realizada por meio de questionário para oficiais que já haviam

cumprido missões de Garantia da Lei e da Ordem e Operações especiais, quando perguntados

sobre quais atributos eram desenvolvidos nos militares durante as instruções de lutas com

constância semanal, foi  observado que os atributos Coragem, Rusticidade,  Combatividade,

Equilíbrio Emocional, Disciplina, Confiança, Disciplina Intelectual, Iniciativa, Persistência,

foram destacados.

A prática  contínua  das  artes  marciais  possibilita  o  desenvolvimento  de  adaptações

fisiológicas  e  mentais  no  praticante  como  perda  de  peso  (ARTIOLI,  2006),  melhora  da

capacidade aeróbia e anaeróbica tanto lática como alática (FUKUDA, 2011), ajuda a diminuir

a possibilidade de ocorrência de osteoporose (BORBA-PINHEIRO,  2016), desenvolvimento

neuromuscular e o possível retardamento da sarcopenia (LAW, 2016) , melhora da postura,

amadurecimento e preparação psicológica (MATSUSHIGUE, 2009) e; melhora da auto estima

/ auto confiança (BURKE, 2007). 

Um  aspecto  positivo  de  fundamental  relevância  observado  nas  artes  marciais  e

identificado  por  Daidoji  (2014)  é  a  importância  dada  à  disciplina  e  aos  valores  morais

cultuados pelos praticantes das lutas. Através do Bushidô, por exemplo, os samurais seguiam

à risca seus princípios: justiça, coragem, compaixão, respeito, honestidade, honra e lealdade.
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Outro  código  de  honra  interessante  também  pode  ser  observado  no  Hwa  Rang-Do:

Obediência  ao  Rei,  respeito  aos  pais,  lealdade  para  com os  amigos,  nunca  recuar  ante  o

inimigo, somente matar quando não houver alternativa.

Buscando a contribuição das artes marciais para a vida do militar  nos aspectos de

contribuição não somente para o corpo, mas também para a mente, nota-se que:

Dentre os benefícios propiciados pela prática das artes marciais, em sentido amplo,
destacamos o condicionamento físico, a manutenção da saúde e o controle do peso
corporal,  além de  apresentar  também bons resultados sob o aspecto  psicossocial
como o controle da agressividade, o alívio do estresse e das tensões do dia a dia,
desenvolvimento de autoconfiança e autocontrole, bem como de disciplina e força
de vontade (ANTUNES; IWANAGA, 2013, p.117).

Com tantos benefícios para a saúde e para a preparação física do combatente, além do

fundamental desenvolvimento de atributos da área afetiva inerentes à carreira das armas, é de

esperar  que  as  técnicas  aprendidas  nas  instruções  de  lutas,  também sejam decisivas  para

intensificar a operacionalidade da tropa que necessite utilizá-la.

4.1 O ESTÁGIO DE COMBATE CORPO A CORPO

O Exército Brasileiro disponibiliza aos seus militares, o Estágio de combate corpo a

corpo para treiná-los  e  prepará-los  para  situações  onde o combate corpo a  corpo se faça

necessário. 

O combate corpo a corpo entrou na grade curricular da Escola de Educação Física do

Exército (EsEFEx) com o nome de Lutas, em 1932, e desde então vem sendo mantido até os

dias atuais (BRASIL, 2017). conforme o CI EB70-CI-11.414, na instrução militar será tratado

por Combate Corpo a Corpo (CCC).

O CCC é derivado das principais artes marciais existentes, como Judô, Karatê, Jiu-

Jitsu, Boxe, Luta Olímpica, Aikidô (BRASIL, 2014). Conforme o C 20-50, o método busca

proteger  o praticante,  evitando quedas  e  golpes  perigosos,  tendo em vista  que,  durante a

execução, o instruendo faz tanto o papel de defensor como o de atacante, disponibilizando ao

militar uma variedade de técnicas para situações onde possa se fazer necessária a utilização do

combate corpo a corpo. 
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Segundo o EB70-CI-11.414, durante as instruções, são desenvolvidas as qualidades

físicas,  as habilidades  motoras e  os atributos  morais  necessários ao militar,  por meio das

diversas técnicas (BRASIL, 2017).

De acordo com notícia publicada no site da EsEFEx no ano de 2018, 

Segundo o C 20-50, a aplicação do método não necessita de especialistas e, sim, de

instrutores  e  monitores  com  uma  formação  básica,  complementada  por  desenhos  e

explicações contidas em seu manual.

De acordo com o Caderno de Instruções de CCC:

O trabalho principal deverá ser iniciado por exercícios educativos (de quedas, socos,

chutes  e  de  finalização)  e  o  número  de  sessões  por  semana  dependerá  da

programação da instrução. O CCC não faz mais parte do TFM de acordo com o

Sistema de Capacitação Física do Exército (SiCaFEx) - 2014, sendo imprescindível

que se pratiquem tais técnicas toda semana, visando adquirir memória motora, para

estar sempre apto a empregá-las em situação real (BRASIL, 2017).

Entretanto,  a  duração  do  Estágio  é  curta  e  a  abrangência  de  militares  que  já  o

realizaram é pequena comparada ao número que participa das missões institucionais onde as

técnicas de CCC são necessárias. 
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5 PROPOSTA DO CURSO DE INSTRUTOR/MONITOR DE LUTAS E LOCAIS PARA

SUA REALIZAÇÃO

Este  capítulo  possui  a  finalidade  apresentar  a  proposta  do  CIML e,  também,  de

comparar  possíveis  lugares  do EB onde há uma maior  adequabilidade  para realização do

Curso  de  Instrutor/Monitor  de  Lutas  de  acordo  com espaço,  estrutura,  utilização  prática,

doutrina e pesquisa.

5.1 O CURSO DE INSTRUTOR/MONITOR DE LUTAS

A proposta do CIML busca levar aos militares praticantes um conhecimento extensivo

e aprofundado das artes marciais, benefícios para a saúde e uma resposta rápida e concisa para

situações onde se faça necessário. 

Baseando-se em algumas das principais artes marciais difundidas no mundo, o Judô, o

Karatê, o Jiu-Jitsu brasileiro, o Boxe, o Krav-Magá, pode-se, por meio de suas características,

possibilidades e limitações, desenvolver uma técnica mista a fim de proporcionar aos seus

praticantes o melhor desta junção.

A importância da criação e centralização do Curso de Instrutor/Monitor de Lutas se dá

nos benefícios que a tropa do Exército Brasileiro poderá obter com o adestramento realizado,

planejado e conduzido por oficiais e praças especializados no assunto para levar ao corpo de

tropa o conhecimento necessário a fim de obter os melhores resultados e o mínimo de falhas

nas operações quando se fizer necessária a utilização das técnicas.

Segundo Guimarães (2002), o Karatê-Dô proporciona ao seu praticante uma arena de

combate interior, onde a submissão como esporte de competição e o bom condicionamento

físico, não facilitam a busca pelas verdades da vida. O Bushidô (Caminho do Guerreiro), dá

um  impulso  ao  nosso  caminho  espiritual,  quando  de  fato  realizamos  o  bom  combate,

encarando  de  frente  nossos  medos,  preocupações,  fadiga,  estresse,  intolerância,  fracasso,

egocentrismo, baixa auto-estima, depressão, dúvidas sobre nós mesmos e a nossa existência.

A obra de Murata (2008) aborda os pensamentos de Jigoro Kano, fundador do Judô

Kodokan em 1882 no Japão. De acordo com seu trabalho, o Judô foi o fruto da devoção e

dedicação  de  toda  sua  vida  ao  antigo  Ju-Jutsu,  preservando  suas  tradições  clássicas  e
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organizando-o  de  maneira  didática.  Segundo  Kano,  o  propósito  do  Judô  iria  além  do

aprimoramento  físico,  seu  objetivo  atingiria  também o  desenvolvimento  mental  e  moral.

Jigoro Kano trabalhou em prol de introduzir o Judô no currículo das escolas do Japão e a

difundi-lo pelo país. Posteriormente, dedicou-se também a introduzir os conhecimentos de sua

arte para os outros continentes (MURATA, 2008). 

A origem do Boxe remonta da Grécia antiga, onde tem suas raízes no pancrácio e o

pugilato, que possuíam tanto o aspecto de preparar o guerreiro para a batalha quanto para os

jogos olímpicos gregos, porém em suas regras não existia distinção entre classes de lutadores,

categorias por pesos nem limite de tempo (ELIAS, N.;  DUNNING, E.;  1992, p.203 apud

SOLTERMANN, 2009, p.7).  

O Krav Magá  não é  considerada  uma arte  marcial,  como define  a  Federação  Sul

Americana de Krav Magá, “Não há regras ou competições, pois sua técnica visa à legítima

defesa em situações de perigo real. Com respostas simples, rápidas e objetivas para situações

de violência do dia a dia, mostra ao cidadão comum como se defender, independentemente de

condicionamento  físico,  idade  ou  sexo.  Com origem militar,  sua  aplicação  nas  forças  de

segurança já foi adotada por corporações do mundo inteiro por sua eficiência em combate”

(FERREIRA, 2010).

O Jiu-Jitsu é conhecido como uma das artes marciais mais antigas da história.  De

acordo com o site oficial da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ, 2010). De acordo

com a CBJJ (2010), esta arte marcial nasceu na Índia, sendo praticado por monges budistas há

mais  de  três  mil  anos  a.C..  Esses  monges  precisavam fazer  longas  viagens  a  pé  e  eram

constantemente saqueados e roubados e, por ser contra os princípios da religião budista da

qual eles faziam parte, eles não podiam possuir armas, muito menos utilizar da violência para

a defesa dos mesmo. Por isso, eles desenvolveram uma forma de lutar na qual se baseava na

defesa  pessoal,  não  opondo  resistência  aos  oponentes  e  sim  usando  a  própria  força  dos

oponentes contra eles mesmos (CBJJ, 2010).

Para a definição do tempo necessário de treinamento com a periodicidade adequada

toma-se como guia o trabalho de Hernandez Garcia (2010) que afirma que o treinamento

integrado e periodizado, unindo o treinamento físico com a execução das técnicas, seria a

chave para  a  excelência  nos  esportes  de  combate da atualidade.  Ainda,  Camposo (2015),

verificou que pode ser necessário haver, durante os treinamentos, um fortalecimento muscular

e ósseo que influencie na força de preensão manual, e nas de tração escapular e lombar, com a

finalidade de melhorar a execução de movimentos básicos que podem ocorrer durante um

combate.

http://www.kravmaga.com.br/
http://www.kravmaga.com.br/
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Seguindo os raciocínios de Hernandez e Camposo, para total capacitação dos militares

concludentes  do  CIML –  tomando  por  base  a  excelência  na  execução  das  técnicas,  o

conhecimento apurado de toda a filosofia e história das lutas, a didática voltada para o ensino,

o exímio preparo físico com ênfase na resistência anaeróbica, resistência muscular localizada,

velocidade de reação e  força pura e de explosão – estima-se ser  necessário um curso de

duração  de  seis  meses  a  um  ano,  dividido  em  quatro  principais  fases:  base  teórica,

conhecimento  de  técnicas  e  aprimoramento,  utilização  das  técnicas  em  operações  e,  a

metodologia do ensino.

A base teórica, fase inicial do Curso, poderá ser voltada tanto para o conhecimento das

diversas Artes Marciais, mas também para a Psicologia e Pedagogia do esporte, voltadas para

a prática de Lutas, a parte anatômica interessante para golpes, fraturas, estrangulamentos e

imobilizações e a utilização do CCC no contexto das Operações de GLO e demais missões

constitucionais.

De maneira subsequente, a segunda fase seria para adquirir conhecimento de técnicas

e  para  o  aprimoramento  dos  futuros  Instrutores  e  Monitores.  Esta  fase  é  possuidora  de

fundamental importância para o concludente do CIML devido a alta quantidade de técnicas

aprendidas durante sua execução. 

A fase de utilização das técnicas em operações militares demonstra grande importância

no Curso entrando no contexto das Operações de GLO, as quais têm se mostrado parte do dia

a  dia  da  tropa  do  Exército  Brasileiro.  Possui  a  finalidade  de  abordar  sobre  regras  de

engajamento, técnicas não letais, imobilização de agentes perturbadores da ordem pública,

entre outras particularidades. 

Por  fim,  quanto  à  metodologia  do  ensino  utilizada  para  a  disseminação  do

conhecimento aos concludentes do Curso, tanto para o aprendizado das técnicas ministradas

quanto  para  ensiná-las  futuramente,  deve  ser  utilizado  um método  que  possibilite  a  fácil

assimilação dos interessados e que rapidamente possa ser utilizado como pronto emprego dos

militares.  Os  futuros  instrutores,  poderão  –  durante  sua  especialização  –  não  somente

conhecer as técnicas de Lutas, mas principalmente, a didática aplicada ao ensinamento das

técnicas de Lutas buscando o aprendizado prático e teórico dos instruendos.

Em  busca  de  um  melhor  aproveitamento  e  especialização  dos  militares  que  se

dispuserem a concluí-lo, poderá funcionar de maneira similar ao Curso de Mestre D’Armas,

realizado na EsEFEx, pela modalidade de extensão após concluírem o Curso de Instrutor de

Educação Física. Dessa maneira, ao chegarem aos corpos de tropa prontos para a aplicação
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das instruções de lutas, também poderão complementar a Seção de Educação Física e, com

toda a certeza, agregarão muito mais em suas Unidades por todo o Brasil.

5.2 A ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO EXÉRCITO

Em 1919, um grupo contendo oficiais e cadetes da Escola Militar do Realengo fundou

a “União Atlética da Escola Militar” e promoveu, através do “Estatuto da Cruzada Física”, a

sistematização da Educação Física nos meios militar  e civil.  Aquele núcleo,  liderado pelo

Tenente  Newton  de  Andrade  Cavalcanti,  foi  a  gênese  da  Escola  de  Educação  Física  do

Exército  (EsEFEx),  materializada  com  a  criação  do  Centro  Militar  de  Educação  Física

(CMEF), sua OM formadora, em 10 de janeiro de 1922, pelo Ministro da Guerra João Pandiá

Calógeras, em nome do Presidente da República, Epitácio Pessoa. A criação do CMEF fez

parte da nova organização do Exército e funcionou, até 1923, em estabelecimento anexo à

Escola de Sargentos de Infantaria (ESI), na Vila Militar-RJ (BRASIL, 2017).

De acordo com o site da EsEFEx:

A Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx) é o estabelecimento de ensino
do Exército Brasileiro de graus superior e médio, de especialização, da Linha do
Ensino Militar Bélico, diretamente subordinada ao Centro de Capacitação Física do
Exército  (CCFEx).  Destina-se  a  especializar  oficiais  em  Educação  Física  e
Desportos  e  em Esgrima;  especializar  oficiais  médicos  em  Medicina  Esportiva;
especializar sargentos para o exercício das funções de monitor de Educação Física;
cooperar e realizar pesquisas no campo da Educação Física e desportos, inclusive
em âmbito de educação escolar, com vistas a aplicação no Exército; apoiar o escalão
superior  na  promoção  e  na  realização  de  competições  de  caráter  nacional  e
internacional,  no  treinamento  de  equipes  do  Exército  e  das  Forças  Armadas;  e
prestar  assessoramento  em assuntos  relacionados  à  Educação  Física  e  Desportos
(BRASIL, 2017).

Segundo as instruções reguladoras para a inscrição, seleção e a matrícula nos cursos

da  Escola  de  Educação  Física  do  Exército  (EB60-IR-25.001),  de  2017,  a  EsEFEx  é

responsável  pelos  cursos  de  especialização  de  Instrutor  de  Educação  Física,  dividido  em

4(quatro) fases, sendo por meio de aproveitamento de créditos, educação a distância (na OM

de origem), presencial na EsEFEx e educação a distância (na OM de classificação do aluno),
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Curso  de  Medicina  Esportiva,  Curso  de  Monitor  de  Educação  Física  e,  desenvolvida  na

modalidade extensão, o Curso de Mestre D’Armas (BRASIL, 2017).

Ainda, são consideradas, para a seleção, a análise do currículo desportivo dos oficiais

e sargentos candidatos aos Cursos disponibilizados, a inspeção de saúde e o exame de aptidão

física, exceto para os oficiais candidatos ao Curso de Medicina Esportiva (BRASIL, 2017).

O Curso de Instrutor de Educação física ministrado na EsEFEx possui uma extensa

grade curricular, disponível no site da EsEFEx, onde somente 90h são destinas ao aprendizado

das artes marciais, divididas entre ATAQUE E DEFESA, JUDÔ E ESTUDOS AVANÇADOS

II – LUTAS. O plano de disciplina de ATAQUE E DEFESA (ANEXO C),  utilizado para

fundamentar essas instruções no Curso de Instrutor de Educação Física, expressa que possui

como competência principal, realizar as atividades de capacitação física, e seus objetivos de

aprendizagem são, conhecer os fundamentos do combate corpo a corpo (conceitual), executar

as técnicas de ataque em um combate corpo a corpo (procedimental), executar as técnicas de

defesa contra agressões a mãos livres (procedimentos) e executar as técnicas de defesa contra

agressões a mão armada (procedimentos). Ainda, seguindo as orientações para a execução de

situações-problemas,  é  estipulado  que  as  situações-problemas  deverão  ser  práticas  e

complexas e que demandem do aluno a seleção da técnica mais adequada para uma situação

de ataque e/ou defesa em um combate corpo a corpo. 

Esses fatos, demonstram que o Curso de Instrutor de Educação Física não se aplica

somente  às  atividades  de  Lutas,  CCC e  artes  marciais  em geral,  evidenciando  que  há  a

necessidade da criação de uma extensão focada totalmente nesse assunto o qual é de suma

importância nas atividades operacionais do Exército Brasileiro.

5.3 O CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Em 2002, pela portaria 344 do Comandante do Exército de 22 de julho, foi criado o

Núcleo do Centro de Instrução de Operações Especiais, subordinado ao 1º Batalhão de Forças

Especiais,  logo  depois,  em  2003,  por  meio  da  Portaria  499,  em  04  de  setembro,  do

Comandante do Exército, o Núcleo foi transformado no Centro de Instrução de Operações
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Especiais, e determinada sua implantação no Camboatá em 2004, e posteriormente, em 2011,

transferido para o Forte Imbuí.

Conhecido como Centro de Instrução Coronel Gilberto Antônio Azevedo e Silva, o

CIOpEsp  é  responsável  pela  condução  dos  Cursos  de  Ações  de  Comandos  e  de  Forças

Especiais,  além dos  Estágios  de  Mergulho  Básico,  Avançado,  Operações  Aquáticas  e  de

Caçador de Operações Especiais.

Segundo  o  Site  do  CIOpEsp,  sua  missão  é  de  capacitar  os  recursos  humanos

pertencentes às Organizações Militares subordinadas ao Comando de Operações Especiais;

Contribuir para o desenvolvimento da doutrina de Operações Especiais no Exército Brasileiro;

e Realizar a pesquisa e a experimentação de novas técnicas operacionais e de equipamentos

peculiares às Operações Especiais (CIOpEsp, 2017).

De acordo com a natureza de sua missão, o CIOpEsp seria um dos locais indicados

para a  realização do Curso de Instrutor/Monitor  de Lutas  por  possuir  militares  altamente

especializados, comprometidos com a missão do Exército Brasileiro e capacitados a realizar e

encarar  os  mais  diversos  desafios  da  preparação  física,  da  instrução  militar  e  da

operacionalidade.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 No CIOpEsp, é evidente que o Aluno estará voltado para a parte prática da execução

do conhecimento adquirido e pode, pela missão que é cumprida pelos militares de sua vertente

operacional, vir a utilizar mais frequentemente, em situações reais, as técnicas de lutas que

serão passadas no CIML. Porém, a colocação deste curso no CIOpEsp restringiria que a tropa

convencional,  principal  tropa  na  realização  de  missões  de  GLO,  pudesse  ter  militares

especializados;  fato  este  que  atrapalharia  na  difusão  do conhecimento  do  Curso  entre  as

Unidades do Exército Brasileiro.

Já na EsEFEx, os militares estarão inclinados para a prática do ensino e também para a

parte teórica e técnica lá adquiridas, dando ênfase na pesquisa e na criação de doutrina. Com

isso, o desenvolvimento do Curso de Instrutor/Monitor de Lutas do Exército Brasileiro poderá

ser constantemente aprimorado. Diferentemente do CIOpEsp, não haverá restrição para que a

tropa convencional realize o Curso, logo, será possível uma boa disseminação do aprendizado,

abrangendo o  conhecimento  entre  o  maior  número de  militares  possível  para  missões  de

Garantia da Lei e da Ordem e quaisquer outra quando for necessário.

Logo, pode-se sugerir que a EsEFEx seria o local mais indicado para a realização do

CIML e, também, que o seu gerenciamento deveria ser feito pela própria Escola de Educação

Física do Exército; estabelecendo grade currícular, condições de ingresso, objetivos a serem

alcançados pelos instruendos e demais demandas administrativas referentes ao Curso.

Devido aos pontos levantados nos capítulos anteriores, chega-se a conclusão de que o

Curso  de  Instrutor/Monitor  de  Lutas  trará  para  a  tropa  do  Exército  Brasileiro,  benefícios

indispensáveis tanto na operacionalidade, quanto na instrução militar e na preparação física;

ainda,  acrescentando  para  cada  indivíduo,  os  benefícios  na  saúde  física  e  mental  com

consequências  em  uma  melhor  qualidade  de  vida,  disciplina  e  no  desenvolvimento  de

atributos fundamentais para o militar.

Todos os benefícios adquiridos podem garantir um sucesso maior nas missões onde se

faz necessária a utilização de técnicas de CCC e de lutas para garantir a segurança própria ou

de terceiros, evitando efeitos colaterais como a reação negativa dos envolvidos ou denegrindo

a imagem da Instituição frente a sociedade.

Vale ainda ressaltar,  como já citado anteriormente,  que o Instrutor e o Monitor de

Lutas  além  do  extenso  conhecimento  adquirido  durante  o  Curso,  também  serão  exímios

Instrutores e Monitores de Educação Física, compondo a Seção de Educação Física de cada
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Unidade do EB; e ainda, futuramente, com projetos de inserção de uma Seção de Lutas nas

Organizações  Militares,  poderão  estar  na  vanguarda  das  ações  buscando  aperfeiçoar  o

adestramento,  auxiliar  o  preparo  físico  e  complementar  as  instruções  militares  a  fim  de,

constantemente, aprimorar a operacionalidade da tropa.
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8 ANEXOS

PESQUISA DE OPINIÃO

1. Qual arte marcial já praticou ?

Judô Jiu-Jitsu Karatê Muay-thai Krav-magá Boxe Outra

2.  Você já havia praticado algum tipo de arte marcial antes de ingressar no Exército ?

sim não

3. Em sua opinião, qual seu nível de conhecimento em relação ao combate corpo a corpo e às

Artes Marcias?

nenhum pouco razoável bom excelente

4. Qual seria seu nível de preparo se fosse necessário utilizar os conhecimentos de lutas em

situações reais (operações militares) ?

nenhum pouco razoável bom excelente

5. Você acredita ser necessário um curso de Instrutor/Monitor de Lutas para aprimorar os

conhecimentos das artes marciais na tropa e auxiliar no seu constante preparo para missões

reais ?

sim não

6. Possui alguma consideração a cerca do assunto ?

ANEXO A.
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QUESTIONÁRIO

1. O senhor passou por alguma situação real em que necessitou de habilidades do combate 

corpo a corpo para garantir sua segurança ou de terceiros ? Comente a respeito.

2. O senhor acha que a tropa do Exército Brasileiro se apresenta preparada para situações 

inesperadas de combate corpo a corpo ?

3. Quais atributos o senhor acha que as instruções de lutas ministradas com constância 

(Entende-se por semanalmente) para as escolas de formação e para os corpos de tropa 

poderiam ser desenvolvidos nos militares ?

4. Qual sua visão a respeito dos benefícios desta prática constante das artes marciais pela 

tropa ?

5. Tendo em vista que nos cursos operacionais, em sua grande maioria, há instruções de lutas, 

qual sua opinião sobre a importância desta prática para o militar de tropa não-convencional ?

ANEXO B.
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