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RESUMO 
Apresenta um estudo sobre a importância da instrução de Lutas para o sucesso das tropas da Força 
Terrestre no cumprimento das diversas missões de emprego real desempenhadas na atualidade. Sua 
finalidade é averiguar de que forma os conhecimentos oriundos das instruções de Lutas são de fato 
utilizados em missões reais e qual a importância desses conhecimentos. Para isso, este artigo foi 
desenvolvido entre fevereiro e setembro de 2020, por intermédio de pesquisa bibliográfica e aplicação 
de questionários. São abordadas as principais operações realizadas recentemente pelo Exército 
Brasileiro e o conteúdo doutrinário atinente ao assunto, tanto nos manuais nacionais quanto nos 
regulamentos de Forças Armadas estrangeiras. Na conclusão, verifica-se que a instrução de Lutas é, 
sim, de grande importância, embora a sistemática doutrinária referente a esse tema não atenda ao 
padrão mínimo de preparo da tropa.  
 
Palavras-chave: Instrução de Lutas. Combate Corpo a Corpo. Garantia da Lei e da Ordem. GLO. 
Emprego das Forças Armadas 
 
ABSTRACT 
The article presents a study about the importance of the hand-to-hand combat instructions for the 
success of the Army troops in the accomplishment of their diverse types of real missions performed 
today. Its purpose is to evaluate in which ways the knowledge acquired from those instructions are in 
fact used in real missions, as well as their importance. To achieve that, this article was developed 
between February and September 2020, through bibliographic research and application of 
questionnaires. The main operations carried out by the Brazilian Army and the doctrinal content related 
to the subject are covered, both in national manuals and in the foreign Armed Forces regulations. In the 
conclusion, it is verified that the hand-to-hand instructions are of great importance, even though the 
doctrinal methods are not sufficient for a minimum level of preparation for the troops. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao longo das últimas décadas, observou-se um aumento constante da 

atuação do Exército Brasileiro por meio de seu emprego em missões reais, em 

decorrência de demandas externas, tanto no cenário nacional quanto no âmbito 

internacional. Esse fenômeno exige que a Força Terrestre se atualize 

constantemente para solucionar de forma adequada os problemas que surgem na 

realidade atual do século XXI, que se caracteriza por cenários altamente dinâmicos. 

Nesse contexto, é imprescindível, ao tratar de qualquer tema atinente à 

Doutrina Militar Terrestre, considerar a complexidade das situações de instabilidade 

atuais que se apresentam às forças militares, que se inserem no que se chama de 

Operações no Amplo Espectro, especialmente em relação ao “Combate em Áreas 

Humanizadas”, conforme preconiza o manual EB20MF-10.102: 

4.6.1.2.1 O ambiente operacional tornou-se congestionado, uma vez que as 

operações tendem a ser desenvolvidas prevalentemente em áreas 
humanizadas ou no seu entorno. A presença da população e de uma 
miríade de outros atores dificulta a identificação dos contendores e aumenta 
a possibilidade de danos colaterais decorrentes das operações militares. 
Isso não quer dizer que a letalidade de um exército deva ser reduzida, mas 
que ela deve ser seletiva e efetiva. Somado aos aspectos da dimensão 
humana, esse fator impôs que as “Considerações Civis” assumissem a 
condição de fator preponderante para a tomada de decisão em todos os 

níveis de planejamento e condução das operações.  (BRASIL, p. 4-5) 

Essa conjuntura apresenta uma grande diversidade de atores no chamado 

“Terreno Humano”, muitos deles não estatais e com capacidade de intervir de forma 

decisiva nos resultados das campanhas ou operações militares. Dentre esses 

fatores, figuram com grande relevância a atuação da mídia e a opinião pública, ainda 

à luz do EB20MF-10.102: 

4.6.1.3.2 A Visibilidade Imposta pela Mídia – a atuação da mídia, a facilidade 
de acesso a novas tecnologias, a socialização da Internet e o aparecimento 
das redes sociais disponibilizam, a qualquer cidadão, informações que 
antes eram reservadas aos Estados. Os diversos atores, estatais ou não, 
conduzem suas atividades com o entendimento de que elas poderão ser 
gravadas e difundidas ao “público global” instantaneamente. Assim, toda 
ação ou atividade militar pode ser potencialmente “capturada” em imagens 
digitais, e – o mais importante – essas imagens, em alguns casos, podem 
ser manipuladas por atores com interesses contrários, cada qual buscando 
controlar a “narrativa”. Essa visibilidade imposta pelas mídias sociais e 
tradicionais torna-se, portanto, uma consideração fundamental para o 
emprego de forças de Defesa.  
4.6.1.3.3 A Opinião Pública e a Necessidade de Comunicar – Em uma 
sociedade cada vez mais dependente da informação, a percepção que a 
população tem da realidade é de suma importância. Controlar a “narrativa” 
é não apenas comunicar bem, mas comunicar primeiro. Dessa constatação, 
decorrem duas outras. A primeira: a prioridade que a Defesa receberá na 
distribuição de recursos orçamentário é definida a partir da percepção que 
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a sociedade tem quanto a ameaças reais e potenciais. No caso brasileiro, a 
atual percepção da população sobre as questões que afligem a sociedade 
leva à redução do peso dos assuntos militares na agenda política. A 
segunda constatação: nas situações para as quais a sociedade aceita a 
solução pela via militar, ela espera que a atuação aconteça de forma 
seletiva, gradual, proporcional e que tenha curta duração. O emprego 
excessivo de força passou a ser inaceitável. Perder o controle da narrativa 
pode levar a sérias restrições à liberdade de ação e até mesmo impor a 
derrota no Espaço de Batalha. É o tratamento a ser dado a essas e outras 
questões – a comunicação com as sociedades nacional e global – que 
determinará a narrativa dominante. A importância da opinião pública, 
portanto, transforma-a em um dos objetivos estratégicos a ser conquistado 
em qualquer situação de emprego de um exército. (BRASIL, p. 4-5) 
 

À luz dessas considerações, pode-se observar que uma das características 

das Operações em Amplo Espectro no Brasil é a atuação das Forças Armadas em 

missões de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e em operações na faixa de fronteira, 

conforme determina a Constituição Federal de 1988 em seu Artigo 142 e a Lei 

Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999. Segundo dados do Ministério da 

Defesa, foram realizadas, de 1992 até o atual momento, 141 Operações de Garantia 

da Lei e da Ordem pelas Forças Armadas, totalizando uma média de mais de 5 

operações desse tipo por ano. Observa-se, que quase a totalidade dessas 

intervenções foram executadas pelo Exército Brasileiro, isoladamente ou em 

conjunto com a Marinha do Brasil, a Força Aérea Brasileira e outras agências. Dentre 

essas atuações se incluem Garantia de Votação e Apuração (GVA); segurança de 

Grandes Eventos como Jogos Mundiais, Copa do Mundo,  Jogos Olímpicos, Reunião 

da Cúpula do BRICS; operações em virtude de desestabilização da Segurança 

Pública decorrentes de greves de Polícias Militares dos Estados, instabilidade de 

presídios, violência urbana; operações de combate a ilícitos em área de fronteira 

como a Operação Ágata e operação de controle de entrada de estrangeiros, 

Operação Acolhida, dentre outras, (Figura 1). 
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Figura 1 – Número de Operações de GLO 1992-2020 

Fonte: Ministério da Defesa: https://www.defesa.gov.br/exercicios-e-operacoes/garantia-da-lei-e-da-

ordem 

 Além das missões de GLO e em faixa de fronteira, desempenhadas em larga 

escala pelo Exército, outras se destacam no rol de missões de emprego real recentes 

e atuais, tais como Operações de Paz, a exemplo da realizada no Haiti (MINUSTAH); 

missões de segurança de embaixadas brasileiras; missões desempenhadas pelo 

Gabinete de Segurança Institucional (GSI), dentre outras.  

Dessa forma, conforme prescreve o EB20-MF-10.102 – DOUTRINA MILITAR 

TERRESTRE,  tendo em vista o amplo emprego em missões reais na atualidade e a 

premência de preservar a imagem da Força Terrestre junto à opinião pública, 

verifica-se a importância de manter sempre atualizados os fatores que gerem a 

capacidade ao Exército Brasileiro de atuar com máxima letalidade seletiva, mitigando 

os efeitos colaterais e proporcionando segurança à tropa, tais como Doutrina, 

Educação e Adestramento. Nessa seara, inserem-se as instruções de lutas ou 

combate corpo a corpo, às quais grande importância é atribuída, por exemplo, pelo 

Exército dos Estados Unidos da América, por produzirem uma série de atributos da 
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área afetiva desejáveis em seus militares, ao mesmo tempo que os habilitam a 

proceder, em diversos cenários, de forma a evitar o uso de força letal ou preservar a 

integridade física de seus militares ou de terceiros, conforme o manual do Exército 

Americano TC 3-25.150 - COMBATIVES. 

1.1 PROBLEMA 

Sob esse enfoque, a importância da pesquisa decorrerá da necessidade de 

conhecimentos técnicos e práticos das tropas empregadas em missões reais para 

agir de forma a reduzir a necessidade de uso de força letal, preservando a 

incolumidade de seus integrantes e a imagem da Força junto à opinião pública.  

O assunto problema acerca da importância das instruções de lutas nas 

missões reais do Exército Brasileiro é estabelecido da seguinte forma, como consta 

no Caderno de Instrução Combate Corpo a Corpo (EB70- CI-11.414, p. 1-1): 

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).   

Origina-se, pois, do contexto anteriormente descrito, a problemática da 

pesquisa que ora se estabelece: as instruções de lutas, também chamadas de 

combate corpo a corpo, são de fato importantes para o sucesso nas missões de 

emprego real do Exército Brasileiro? 

1.2 OBJETIVOS 

A fim de determinar a importância das instruções de lutas para militares da Força 

Terrestre cumprirem com sucesso as missões de emprego real, o presente estudo 

pretende discutir os aspectos envolvidos nas premissas que permitam ao Exército 

atuar de forma a mitigar efeitos colaterais, preservar a incolumidade física de seus 

integrantes e de terceiros, bem como a imagem da Força junto à opinião pública. 

Com o propósito de viabilizar a consecução do objetivo geral, os objetivos 

específicos, abaixo relacionados, foram elaborados para permitir o encadeamento 

lógico do raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) Apresentar o atual manual de lutas e os Programas Padrão (PP) do Exército 

Brasileiro, atinentes ao assunto;  

b) Apresentar a importância dada ao tema pelo Exército dos Estados Unidos 

da América. 



5 

 

c) Identificar a opinião de especialistas e de militares que participaram de 

missões reais acerca do tema “Instrução de Lutas” ou “Combate Corpo a Corpo”; 

d) Analisar em que frequência as instruções de Lutas se fizeram necessárias 

em missões reais face ao efetivo adestramento realizado antes das missões; 

e) Apresentar a atual situação no que tange às instruções de lutas no Exército 

Brasileiro.  

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

A presente pesquisa se justifica em virtude das deficiências nas instruções de 

lutas e de combate corpo a corpo nas diversas Organizações Militares e nas escolas 

de formação, principalmente na Academia Militar das Agulhas Negras e na Escola 

de Sargentos das Armas, as quais preparam os futuros instrutores e monitores dos 

corpos de tropa. Possivelmente, ensejando instruções mal conduzidas em 

Organizações Militares que podem gerar incidentes ou situações mal sucedidas em 

missões reais, que, em ambos os casos, têm o potencial de repercutir negativamente 

na mídia em âmbito nacional ou internacional; 

 Frente aos Direitos Humanos, Direito Internacional dos Conflitos Armados 

(DICA), bem como à opinião pública, frequentemente influenciada por agentes 

antagônicos à Força Terrestre, torna-se essencial a capacidade de agir e reagir de 

forma menos letal durante as operações, possivelmente por meio de conhecimentos 

de instruções de Lutas ou de combate corpo a corpo; 

 Outro aspecto de interesse é a defasagem do Exército Brasileiro em 

comparação ao Exército dos Estados Unidos da América, em relação ao tema 

instrução de lutas. O “U.S. Army”, para a formulação de sua Doutrina atual atinente 

ao combate corpo a corpo, utilizou cidadãos brasileiros e o Jiu-Jitsu Brasileiro como 

base, inclusive em unidades de elite como o 4th Ranger Battalion, conforme dados 

do Fort Benning; 

 Outro fator que impulsiona o presente estudo são as opiniões de militares 

empregados em missões reais que sugerem deficiência na condução das instruções 

de lutas no âmbito do Exército Brasileiro, as quais, nesse caso, poderiam ser 

enfatizadas, especialmente no preparo de tropas para operações reais, com objetivo 

de reduzir o risco no cumprimento dessas tarefas; 

2 METODOLOGIA 

Para obter elementos que possibilitassem a formulação de solução para o 
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problema, a estruturação desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento 

das fontes, questionários, argumentação e discussão de resultados. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se os conceitos de 

pesquisa mista: qualitativa e quantitativa, uma vez que as referências numéricas 

obtidas por meio dos questionários foram essenciais para a compreensão das 

necessidades da Força em relação ao tema, assim como foram as opiniões e relatos 

levantados pelo mesmo instrumento. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade descritiva, uma vez que 

buscou-se relatar, comparar, interpretar e deduzir os dados obtidos acerca do tema, 

e que foi materializada pela revisão da literatura seguida de questionário para uma 

amostra com vivência profissional relevante sobre o assunto. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Realizou-se o delineamento da pesquisa com o estabelecimento de termos e 

conceitos, a fim de tornar viável a solução do problema de pesquisa, sendo baseada 

em uma revisão de literatura no período de janeiro de 1992 a julho de 2020. Tal 

delimitação foi baseada no período referente ao qual há dados do Ministério da 

Defesa relativos às Operações das Forças Armadas, desde a Operação de 

Segurança para a Conferência das Nações Unidas ECO 92 até a atualidade. Esse 

espaço temporal abrange, ainda, o período de atuação dos militares que compõem 

a amostra da pesquisa em missões reais, levando em conta a data de conclusão dos 

seus cursos de formação e as transformações relevantes no que tange à parte da 

Doutrina Militar Terrestre referente às instruções de Lutas.  

Foram utilizadas as palavras-chave Lutas, combate corpo a corpo, Garantia 

da Lei e da Ordem, GLO, emprego das Forças Armadas, juntamente com seus 

termos correspondentes em inglês, na base de dados do Ministério da Defesa, em 

sítios eletrônicos de busca na internet, do Exército dos Estados Unidos da América 

(Fort Benning), banco de dados de monografias da Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficiais (EsAO), da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e da Escola de 

Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), sendo selecionados apenas os 

artigos em português e inglês. O sistema de busca foi complementado pela coleta 

de manuais de campanha ligados ao tema, do Exército Brasileiro e do Exército dos 
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Estados Unidos da América, em período de publicação diverso do utilizado nos 

artigos. 

Em relação ao tipo de operação militar, a revisão de literatura foi limitada às 

operações de emprego real desempenhadas pela Força Terrestre no período 

estudado. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos, manuais, artigos e afins publicados em português ou inglês, com 

relação às instruções militares de combate corpo a corpo ou Lutas; 

- Estudos, matérias jornalísticas, dados estatísticos, relativos ao emprego das 

Forças Armadas em missões constitucionais e atribuições subsidiárias; e 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos, matérias e dados que não incluem a participação do Exército 

Brasileiro em operações; e 

- Estudos que, embora tratem do Exército Brasileiro, abordam somente 

operações de exercício ou adestramento. 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios: 

questionário e fichamento. 

2.2.1 QUESTIONÁRIO 

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de oficiais de carreira 

que desempenharam as funções de comandante de pelotão e comandante de 

companhia nas missões de Garantia da Lei e da Ordem, no período de março de 

2006 até julho de 2020. Segundo o Ministério da Defesa, foram realizadas 70 

operações de GLO nesse período. Considerando o emprego de uma Unidade a três 

companhias em cada operação, e cada companhia composta por três pelotões, tem-

se o número de 840 oficiais que desempenharam essas funções, entre capitães e 

tenentes. Entretanto, considerando-se os fatos de que muitos militares foram 

empregados em mais de uma operação, bem como que militares temporários 

também participam das referidas missões, é possível concluir que a amplitude desse 

universo seja um número menor que 840.   
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A amostra selecionada para responder aos questionários restringiu-se a 

militares de carreira do Exército Brasileiro que tenham participado de missões reais 

de emprego da Força Terrestre. 

Diante esses pressupostos e utilizando-se dados obtidos em consultas ao 

Ministério da Defesa, a população a ser estudada foi estimada em 840 militares. Com 

o propósito de obter uma confiabilidade mais elevada das induções realizadas, 

almejou-se obter uma amostra relevante. Para isso, os parâmetros utilizados foram 

um nível de confiança igual a 90% e um erro amostral de 10%. A amostra ideal (nideal) 

levantada, portanto, foi de 42 militares. 

Embora alguns dos oficiais de carreira contemplados na amostra sejam 

majores, à época em que participaram das missões reais tais militares se 

encontravam nos postos de tenente ou capitão, parâmetro que foi incluído no 

questionário (posto ou graduação à época que participou de missão real) para 

orientar as respostas. O questionário foi distribuído a 91 militares de carreira do 

Exército Brasileiro com experiência em missões reais. 

O número da amostra foi obtido considerando 216% da amostra ideal prevista 

(nidea l= 42), utilizando-se como N o valor de 840 militares, sendo 210 capitães e 630 

tenentes. Nesse caso, desprezando-se a participação de um mesmo militar em mais 

de uma operação, fato que foi dominante na amostra: com quase a totalidade 

havendo participado de pelo menos duas operações reais e com alguns militares 

havendo participado de até 12 operações reais; e desprezando-se, ainda, a 

participação de militares temporários nas operações, os quais não foram alvos do 

estudo. Dessa forma, tem-se a amostra com fator de representatividade maior que 

216% em relação à amostra ideal (nideal = 42). 

A amostra foi selecionada em diferentes Organizações Militares, a fim de 

dirimir a interferência de respostas em massa ou influenciadas por episódios 

específicos. A sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma direta 

(pessoalmente) ou indireta (correspondência ou e-mail) para 600 militares que 

atendiam os requisitos de serem de carreira. Destes, 91 respostas foram obtidas 

(216% de nideal e 15,16% dos questionários enviados), sem a necessidade de 

invalidar qualquer resposta por preenchimento incorreto tampouco incompleto. 

A partir do nideal (42), infere-se que o tamanho amostral obtido (n=91) foi 
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superior ao necessário para o tamanho populacional, e, portanto, aumenta a 

relevância desta pesquisa, principalmente considerando-se o nível de especialização 

e a gama de experiência em missões reais evidenciados na amostra. 

Com o objetivo de identificar possíveis falhas no instrumento de coleta de 

dados, um pré–teste foi realizado com 14 capitães, alunos da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), que atendiam aos requisitos para integrar a 

amostra do estudo. Após a realização do referido teste, não se observaram erros 

que justificassem alterações no questionário, mantendo-se, portanto, os demais de 

forma idêntica. 

2.2.2 FICHAMENTO 

Devido à natureza exploratória da investigação, foi realizado fichamento, 

visando obter dados e parâmetros que orientassem o estudo. 

Durante a orientação do referido instrumento, foram levantados os seguintes 

aspectos: 

a) Doutrina das Forças Armadas dos Estados Unidos da América referente ao 

tema; 

b) Doutrina do Exército Brasileiro referente ao tema; 

c) Operações realizadas pela Força Terrestre do Brasil. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Uma vez que o presente estudo está orientado no sentido levantar as 

justificativas que revelem a importância das instruções de Lutas para as missões 

reais do Exército Brasileiro (EB), foi determinante, em um primeiro momento, como 

relatado anteriormente, identificar os principais tipos de operações reais realizadas 

pela Força Terrestre. Excluindo-se as operações de adestramento e os exercícios 

desenvolvidos pelo EB, verifica-se que a maior parte dessas missões reais constitui-

se de missões de paz, missões na faixa de fronteira e operações de Garantia da Lei 

e da Ordem de um modo geral, segundo dados do Ministério da Defesa.  

De acordo com essa realidade, a pesquisa obteve amostra com participação 

expressiva em ampla gama de natureza de operações, conforme demonstram a 

tabela e o gráfico a seguir: 
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TABELA 1 – Tipos de operações em valores absolutos e percentuais nas quais a 

amostra tomou parte 

Fonte: o autor 

GRÁFICO 1- Número de militares da amostra que participaram em cada tipo de 
operação 

Fonte: o autor 

A partir das informações obtidas com o questionário e consolidadas nas 

figuras acima, confirmou-se a participação predominante da Força Terrestre em 

operações de GLO, incluindo-se nesse nicho as operações de Garantia de Votação 

e Apuração, operações de segurança de grandes eventos e algumas operações de 

OPERAÇÕES QUANTIDADE %  (*)

OP EM FAIXA DE FRONTEIRA 49 53.85%

GLO - RJ 38 41.76%

SEG AUTORIDADES 23 25.27%

OP INTELIGÊNCIA 20 21.98%

MISSÃO DE PAZ 19 20.88%

OUTRAS OPERAÇÕES 14 15.38%

OP ACOLHIDA 10 10.99%

SEG GRANDES EVENTOS 9 9.89%

GLO (OUTROS ESTADOS) 5 5.49%

GARANTIA DE VOTAÇÃO E APURAÇÃO 4 4.40%

OP ESPECIAIS 3 3.30%

TOTAL DE MILITARES 91 100.00%

(*) % de militares da amostra que participaram deste tipo de operação
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segurança de autoridades, totalizando um número absoluto de 116 participações em 

operações de Garantia da Lei e da Ordem por parte dos militares integrantes da 

amostra. Em segundo lugar, as operações em faixa de fronteira com 49 

participações. Na sequência, dentre as mais expressivas, seguem as operações de 

inteligência, que por vezes integram missões de GLO ou em faixa de fronteira; e 

missões de paz.  

Da mesma forma, após o levantamento dos tipos de operações que seriam 

alvos do estudo, fez-se necessário identificar o universo de militares que 

desempenharam tais missões, a fim de proceder a pesquisa. Nesse sentido, o estudo 

conseguiu obter uma amostra com abrangência significativa, pois obteve respostas 

majoritariamente de oficiais de carreira que participaram das atividades nos postos 

de capitão e tenente, exercendo cargos de comandantes de companhia e de pelotão, 

respectivamente, conforme a tabela a seguir: 

TABELA 2 – Composição absoluta e percentual dos postos e graduações dos 

militares componentes da amostra  

 

 

 

 

Fonte: O autor 

Essa composição, permitiu à presente pesquisa considerar dois aspectos 

positivos em relação às observações transmitidas por meio do questionário. O 

primeiro por se tratar de oficiais de carreira, em virtude de suas formações, com 

experiência, capacitação e competência para observar os fenômenos ora alvos deste 

estudo, com visão crítica e acurada, bem como reportá-los de forma adequada. Um 

segundo aspecto refere-se às funções características desses postos. No sentido de 

estarem o mais próximo possível das execuções das missões por parte da tropa, e, 

portanto, cientes de todos os aspectos e condicionantes existentes naqueles 

cenários. 

Posto Valor absoluto %

Cap 25 27.5%

Asp/ Ten 59 64.8%

3º/2º Sgt 7 7.7%

TOTAL 91 100.0%
(1) POSTO/GRAD DO MILITAR QUANDO PARTICIPOU DAS OPERAÇÕES REAIS
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GRÁFICO 2 – Composição da amostra por postos e graduações por ocasião 
da participação das missões 

Fonte: O autor 
 

Diante da definição clara dos tipos de operações reais realizadas e da 

natureza e da proporção da composição da amostra, fez-se necessário, a fim de 

prosseguir na solução dos objetivos do estudo, e de acordo com raciocínio lógico, 

averiguar se as tropas que atuaram em missões reais receberam instruções de 

Lutas. Também denominadas Combate Corpo a Corpo (CCC), conforme o Caderno 

de Instrução EB70-CI-11.414 – Combate Corpo a Corpo, de 2017, que substituiu o 

antigo manual C-20-50 Lutas. Da mesma forma, fez-se necessário verificar em quais 

condições tais instruções foram desempenhadas. 

O referido manual, que rege a doutrina atual no que se refere ao assunto CCC, 

determina que as instruções foram separadas do Treinamento Físico Militar, bem 

como estabelece a frequência mínima para que as instruções sejam executadas: 

2.4.1 Após 2014 o CCC deixou de fazer parte do TFM e passou a fazer parte 
da instrução militar, cabendo aos S3 das organizações militares (OM) 
assessorar o comando no intuito de manter uma continuidade desse tipo de 
instrução. Sugere-se adotar uma frequência de treinamento de, no mínimo, 
duas vezes por semana com dois tempos de instrução cada sessão 
(consultar o Programa de Instrução Militar (PIM) do ano em curso). 
(BRASIL, 2017,  p.2-5) 

Os dados obtidos no questionário, entretanto, indicaram resultado divergente 

do que prevê o Instrução EB70-CI-11.414 – Combate Corpo a Corpo, conforme a 

tabela e o gráfico a seguir: 
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TABELA 3 – Instruções de CCC realizadas nas OM antes da participação nas 

missões 

 Fonte: o autor 

(*) dois dentre os 6 militares que afirmaram terem recebido instruções de CCC de forma 

completa integravam o 1º Batalhão de Forças Especiais 

GRÁFICO 3 – Percentual de militares da amostra em relação às instruções de 
Lutas em suas OM em preparação para as missões reais 

Fonte: o autor 

Esse resultado constitui uma dentre as duas constatações mais importantes 

desta pesquisa. Em outras palavras, o fato de que embora esteja prescrito em 

manual, estabelecido por Portaria do Comandante de Operações Terrestres, que a 

frequência mínima da instrução de Lutas nas OM é de duas vezes por semana, 94% 

das tropas empregadas em missões reais receberam instruções de Lutas precárias 

ou não receberam qualquer instrução. 

Em consonância com os dados que indicaram a precariedade nas instruções 

INSTRUÇÃO DE LUTAS NA OM 

SITUAÇÃO QUANTIDADE % 

NÃO TEVE INSTRUÇÕES DE LUTAS 57 62.64% 

TEVE INSTRUÇÕES PRECÁRIAS 28 30.77% 

TEVE INSTRUÇÕES DE FORMA COMPLETA (*) 6 6.59% 

TOTAL 91   

(*) DENTRE OS QUAIS, DOIS MILITARES SERVINDO NO 1º BFEsp     
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de Lutas, a pesquisa obteve resultados que apontam a percepção, por parte da 

amostra, de um baixo nível de conhecimento em CCC, conforme a tabela e o gráfico 

a seguir: 

TABELA 4 – Nível de conhecimento em Lutas da amostra 

 

Fonte: o autor 

 

 

 

Fonte: o autor 

 

GRÁFICO 4 – Autoavaliação do conhecimento em Lutas durante as missões por 
parte dos militares da amostra 

Fonte: o autor 

Indo ao encontro dos 63% que não receberam instruções de CCC em 

preparação para as missões reais, obteve-se que 52% da amostra afirmou possuir 

um nível de conhecimento em Lutas de nível insuficiente ou regular. Essa pequena 

divergência, possivelmente, justifica-se pelo fato de que alguns militares praticam 

artes marciais fora do horário de expediente e detém um conhecimento que não foi 

SITUAÇÃO QUANTIDADE %

EXCELENTE 9 9.89%

MUITO BOM 9 9.89%

BOM 26 28.57%

REGULAR 24 26.37%

INSUFICIENTE 23 25.27%

TOTAL 91 100.00%

(*) AUTOAVALIAÇÃO

NÍVEL DE CONHECIMENTO DE LUTAS DURANTE AS MISSÕES (*)

10%

10%

29%

26%

25%

NÍVEL DE CONHECIMENTO DE LUTAS DURANTE AS 
MISSÕES

EXCELENTE

MUITO BOM

BOM

REGULAR

INSUFICIENTE
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NÍVEL DE IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDO ÀS INSTRUÇÕES DE LUTAS  

SITUAÇÃO QUANTIDADE % 

PRIMORDIAL 50 54.95% 

MUITO IMPORTANTE 30 32.97% 

IMPORTANTE 11 12.09% 

POUCO IMPORTANTE 0 0.00% 

IRRELEVANTE 0 0.00% 

TOTAL 91 100.00% 

 

proveniente das instruções, conforme afirmam alguns relatos realizados em 

perguntas abertas do questionário. 

Embora os dados obtidos anteriormente, com a extrema deficiência nas 

instruções e um baixo nível técnico em Lutas por parte das tropas que participaram 

de missões reais, ensejassem que o CCC não representasse grande importância 

para o cumprimento das operações reais do Exército Brasileiro, observou-se que 

88% dos militares que preencheram o questionário consideram que Lutas constitui 

um requisito primordial ou muito importante para o preparo dos militares. Conforme 

a tabela e o gráfico a seguir, nenhum militar julgou o combate corpo a corpo 

irrelevante ou pouco importante. 

TABELA 5 – Importância atribuída à instrução de Lutas 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor 

 

 

GRÁFICO 5 - Importância atribuída às instruções de Lutas pelos militares que   
participaram de missões reais 

Fonte: o autor 

55%33%

12%

IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDA ÀS INSTRUÇÕES DE LUTAS

PRIMORDIAL

MUITO IMPORTANTE

IMPORTANTE

POUCO IMPORTANTE

IRRELEVANTE
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O resultado mais relevante da pesquisa é apresentado a seguir. Os dados se 

alinham com aqueles demonstrados nas figuras anteriores e constitui fator 

determinante para a importância das instruções de Lutas nas missões de emprego 

real do Exército, que é o objetivo mesmo do estudo. Tal resultado diz respeito à 

frequência de ocasiões que demandam militares capacitados em técnicas de Lutas 

para solucionar situações que se apresentam durante as operações. Como 

demonstram a tabela e gráfico a seguir, 60% dos militares da amostra presenciaram 

situações que exigiram conhecimento de Lutas para serem resolvidas: 

TABELA 6 – Situações que exigiram técnicas de Lutas durante  

missões reais 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor 

GRÁFICO 6 – Situações que exigiram conhecimento de Lutas para serem 
solucionadas durante missões reais 

Fonte: o autor 

Dessa forma, percebe-se que a doutrina vigente relativa às instruções de 

 

PRESENCIOU SITUAÇÃO QUE DEMANDOU CONHECIMENTO DE LUTAS (*) 

SITUAÇÃO QUANTIDADE % 

SIM 55 60.44% 

NÃO 36 39.56% 

TOTAL 91 100.00% 

(*) Durante as missões reais     

 

60%

40%

PRESENCIOU SITUAÇÃO QUE EXIGIU TÉCNICAS DE 
LUTAS DURANTE AS MISSÕES REAIS

SIM

NÃO
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Lutas está coerente com a realidade encontrada no cumprimento das missões reais. 

Isso acontece ao determinar que exista uma realização constante de sessões de 

CCC no âmbito das OM, pois as situações reais em operações apresentam 

ocorrências que exigem militares capacitados em tais técnicas. 

A amostra de militares indicou, ainda, um rol de motivos pelos quais julga 

importante a capacitação da tropa em técnicas de CCC, conforme a tabela e o gráfico 

a seguir:  

TABELA 7 – Importância da instrução de Lutas nas missões reais 

Motivo Valor absoluto % 

PRESERVAR INTEGRIDADE FÍSICA DOS 
MILITARES 

68 74.73% 

PRESERVAR INTEGRIDADE FÍSICA DE 
CIVIS 

48 52.75% 

PROPORCIONAR USO PROGRESSIVO DA 
FORÇA 

70 76.92% 

CAPACITAR MILITARES A REALIZAR 
CONTENÇÃO/PRISÃO DE FORMA SEGURA 

76 83.52% 

PRESERVAR IMAGEM DA FORÇA 
5 5.49% 

DESENVOLVER ATRIBUTOS 
(AUTOCONFIANÇA E EQUILÍBRIO 
EMOCIONAL) 

5 5.49% 

TOTAL 91 100.00% 

Fonte: o autor 
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GRÁFICO 7 – Importância da Instrução de Lutas em missões reais  
Fonte: o autor 

Faz-se relevante ressaltar que todos os motivos indicados nessas figuras 

estão totalmente alinhados com os tipos de missões realizadas pelo Exército 

Brasileiro, quais sejam, as de não-guerra. Nenhum militar, por exemplo, citou que as 

instruções de Combate Corpo a Corpo são importantes pois capacitam a neutralizar 

um militar oponente. 

Nesse ponto, aparentemente, há uma das divergências em relação ao 

Exército dos Estados Unidos da América: segundo o Major do exército americano 

James F. Blanton, em sua tese de mestrado, o programa de CCC do “U.S. Army” é 

resultado de um trabalho de 1995, oriundo do 75th Ranger Regiment, unidade de 

combate de elite (em contraponto ao atual “programa brasileiro” que é 

responsabilidade de uma escola – EsEFEx), para melhorar o programa anterior 

obsoleto. O programa moderno de CCC do exército americano é um sistema 

baseado em lutas de solo que capacita os militares a encurtar a distância com o 

oponente, obter dominância e finalizar a luta. Afirma, ainda, que as origens do 

programa é o “Brazilian Jiujitsu”.  

Esse aspecto constitui fator importante a ser considerado, pois, embora não 

tenha sido mencionado nas respostas ao questionário, em uma eventual missão de 

defesa externa, o conhecimento em combate corpo a corpo possivelmente será, 

também, de grande relevância. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em relação às questões de estudo e objetivos estabelecidos para o trabalho, 
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verifica-se que a presente pesquisa atendeu o proposto. 

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho, 

conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, ampliando a 

compreensão sobre a importância das instruções de Lutas para o cumprimento das 

missões reais do Exército Brasileiro.  

Foi possível concluir, por meio da revisão de literatura, que o Exército 

Brasileiro, atualmente, realiza predominantemente operações reais de Garantia da 

Lei e da Ordem. As quais se inserem no conceito de Operações em Amplo Espectro 

e estão sujeitas a inúmeras condicionantes relativas ao “terreno humano”. Por 

exemplo, a visibilidade imposta pela Mídia e ações de agentes antagônicos de 

diversas naturezas. Dessa forma, a eventual aplicação de um uso desproporcional 

da força, ou uma execução incorreta de procedimentos operacionais podem 

repercutir de forma determinante no sucesso das missões. 

Verificou-se, ainda, que os manuais e programas padrão do Exército 

contemplam a instrução de Lutas como sendo atividade de grande relevância, e 

estabelecem, inclusive, frequência mínima de duas vezes por semana, e realização 

separada do Treinamento Físico Militar, constituindo matéria de instrução. 

O estudo dos dados obtidos possibilitou identificar ou confirmar diversos 

aspectos quanto ao preparo e emprego da Força Terrestre em relação ao tema 

Lutas, ou Combate Corpo a Corpo.  

O primeiro aspecto evidenciado com os dados refere-se à precariedade nas 

instruções de Lutas por parte das Organizações Militares que cumpriram as missões 

reais. A maioria das referidas OM não realizou nenhuma atividade de instrução de 

CCC em preparação para as missões reais, embora a doutrina determine em manual 

e programa padrão, conforme mencionado anteriormente. 

Outra realidade verificada no estudo foi o despreparo da tropa em relação ao 

conhecimento e domínio de técnicas de Lutas. Provavelmente, essa situação 

decorre da deficiência nas instruções. Houve uma pequena diferença entre a 

autoavaliação em relação ao nível conhecimento de Lutas e o nível de instruções 

realizadas. A essa diferença se atribuiu, como justificativa, a prática particular de 

artes marciais por alguns militares. Os praticantes de artes marciais, embora não 

tenham participado de instruções de Lutas em sua maioria, detém algum nível de 
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conhecimento da matéria.  

Na sequência, constatou-se o aspecto mais relevante para o estudo, uma vez 

que responde ao objetivo principal da pesquisa: qual seja o alto índice de ocorrência 

de situações que exigem Lutas para serem solucionadas da melhor forma durante 

as missões reais. Os dados obtidos indicaram que na maioria das missões reais os 

oficiais integrantes da amostra presenciaram situações que exigiam que os militares 

possuíssem conhecimento de Lutas para obterem sucesso na execução das 

operações. 

O estudo revelou, ainda, elevada importância atribuída ao CCC por parte dos 

militares que participaram de missões reais, por vários motivos. Dentre os principais 

motivos elencados, se destacam: preservação da imagem da Força, preservar a 

integridade física de militares e de terceiros, permitir que os militares efetuem prisões 

ou a contenção de indivíduos de forma segura, desenvolver atributos afetivos como 

autoconfiança e equilíbrio emocional, e realizar a autodefesa frente a agressões de 

agentes opositores. Nesse aspecto, verificou-se o foco específico da instrução de 

Lutas para gerar capacidades em prol das operações subsidiárias em detrimento das 

capacidades necessárias às operações de combate convencional, que não foram 

mencionadas. No entanto, o estudo abordou brevemente que o Exército dos Estados 

Unidos da América apresenta uma realidade inversa quanto ao foco das instruções 

de Lutas, que são voltadas para as situações enfrentadas nas operações mais 

realizadas por aquele país. 

Por fim, conclui-se que, a fim de gerar a capacidade desejada de atuar sem o 

uso de força letal, preservando a integridade física dos militares e civis envolvidos 

nas operações, bem como preservar a imagem da Força, além de desenvolver 

atributos da área afetiva, as OM necessitam adequar seus cronogramas de instrução 

conforme o novo manual EB70-CI-11.414 – Caderno de Instrução Combate Corpo a 

Corpo prevê. Realizando as instruções previstas, com a frequência recomendada e 

dentro dos parâmetros estabelecidos. Para que, dessa forma, a tropa esteja em 

melhores condições de aplicar as técnicas do CCC durante as missões reais, pois 

essa capacidade representa um aspecto fundamental, conforme demonstrou o 

presente estudo. 
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