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Buscando retomar alguns conceitos sobre a temática do corpo e suas técnicas, o presente 
artigo visa contribuir com o debate sobre a antropologia dos militares, tomando o corpo 
humano como instrumento técnico do qual os exércitos modernos fazem uso, na 
transformação do mesmo enquanto arma de combate através do disciplinamento e prática de 
técnicas de combate transmitidas pelas artes marciais dentro de academias militares, sendo 
tais práticas pensadas enquanto mecanismo de fabricação e domesticação de corpos e mentes 
voltados para a guerra. Assim busca-se contribuir para o debate metodológico na utilização do 
próprio corpo do antropólogo como instrumento etnográfico, para além das descrições do 
caderno de campo, na vivência e prática de artes marciais e instruções militares, circulando 
entre os mundos civil e da caserna, elencando novos desafios e possibilidades etnográficas a 
partir das relações entre militares e paisanos. 
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OS MILITARES, O CORPO E SUAS TÉCNICAS. 

 Explorando a bibliografia sobre militares91, é notório o papel fundamental que o corpo 

exerce como instrumento técnico92 do qual os Exércitos fazem uso, na medida em que estes se 

preocupam regularmente em testar, avaliar e julgar seus elementos em relação à aptidão física 

e intuitiva, para então remanejá-los em suas devidas posições previamente prescritas, junto a 

manutenção da pessoa dentro de uma linguagem específica, codificada pelas relações 

hierárquicas, dentro do mundo militar.  Porém, pouco se foi trabalhado em relação à prática 

de artes marciais dentro dos exércitos modernos e às diversas técnicas corporais transmitidas 

de geração para geração, de nação para nação, para a formatação de corpos e mentes voltados 

para o combate e a guerra. 

91 Leirner (1997; 2001; 2006; 2007; 2009; 2012); Castro (1990; 2002); Lutz (2002); Ben-Ari (1998); Badaró 
(2009). 
92 Mauss (2003); Simondon (1989); Hertz (2013). 
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 Mauss talvez teria sido o primeiro a evidenciar os efeitos das técnicas corporais 

voltadas para o treinamento militar. Em seu artigo intitulado “Noção de técnica do corpo”, ele 

irá tratar o corpo como “o primeiro e mais natural instrumento técnico do homem”, onde a 

técnica é tratada como um “ato tradicional eficaz”, transmitido através de exemplo e ordem, 

vindos de fora, com as relações desempenhadas no meio social. Mas o que nos interessa 

pensar mais detidamente aqui é sua noção de educação do sangue frio, no adaptar o corpo a 

seu uso, na inibição e retardamento de movimentos desordenados para objetivar uma resposta 

precisa de movimentos coordenados, resistindo a todo tipo de perturbação invasora vinda de 

fora, com a intervenção da consciência desenvolvida através das relações sociais, educação e 

manutenção da tradição e adaptação à realidade, como ele mesmo coloca a partir de sua 

experiência durante a Primeira Grande Guerra, dormindo em pé a beira do abismo. Tal noção 

parece ser a chave para pensar o como os exércitos modernos podem usufruir das artes 

marciais como meio de disciplinar, fabricar e domesticar corpos e mentes para a guerra. Mas 

como isso ocorre? 

 Assim como atenta Shahar (2011), as artes marciais podem ser “boas para pensar” na 

medida em que operam como mecanismos de linguagem que imbricam pessoa, corpo e 

armamento para então serem mobilizados de acordo com as instituições que sobre eles se 

inscrevem e deles fazem uso. Dessa mesma forma, é possível identificar os mesmos 

mecanismos com os quais os Exércitos operam dentro do universo da prática marcial, tais 

como a hierarquia e disciplina, constantes exames de libação e estoicismos extremos 

(Clastres, 2004) dos quais os militares são frequentemente postos à prova a partir de seu 

ingresso nas academias como evidenciou Castro (1990) e nas artes marciais servem para 

ascensão de graduação, mobilização e preparação constante para o combate (que segundo 

Clauzewitz é a atividade essencial da guerra). E, mais do que isso, ambos os mundos militar e 

marcial partilham  de um sistema do qual Leirner buscou evidenciar em sua tese de doutorado 

(Leirner, 2001), ao pensar a guerra como um processo de troca entre inimigos recíprocos, 

onde, no caso deste estudo em particular, os Exércitos buscam constantemente incorporar e 

atualizar meios e métodos cada vez mais eficazes para o sucesso em combate, o que aqui 

perpassa pela introdução de meios específicos de disciplinar militares através de técnicas 
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milenares de combate corpo a corpo desenvolvidas em diversas localidades do mundo. Tal 

argumento, apesar de pretensioso, ganha força quando observamos a introdução e 

englobamento de técnicas marciais indianas, chinesas e japonesas, bem como outras 

ocidentais derivadas destas primeiras, na formulação de manuais de treino em Lutas dos 

exércitos modernos93, como buscaremos demonstrar a seguir. 

 

AS ARTES MARCIAIS E OS EXÉRCITOS: BREVES APONTAMENTOS 

 Segundo a literatura que investiga as artes marciais, sempre houve uma estreita relação 

entre as artes marciais e os exércitos. Data-se de 5000 a.C. os primeiros resquícios 

arqueológicos encontrados  na Índia, com a pratica do Vajramushti, que na tradução seria  

“Punho Real” ou “Caminho do Rei”, pelos antigos Dshastra, casta de guerreiros que 

possuíam o conhecimento marcial e eram responsáveis por guiar os exércitos no campo de 

batalha. No Vajramushti, o objetivo não era só subjugar o oponente pela força, mas também 

desenvolver a plenitude das capacidades físicas e mentais através da meditação e exercícios 

de equilíbrio94.  

 Como atentam Bull (2000) e Shahar (2011),  Bodhidharma, o Buda, foi praticante 

assíduo de Vajramushti e pregava o constante treinamento do mesmo junto às práticas 

religiosas. Em sua visita a China, datando entre o século V e IV a.C., Bodhidharma teria 

permanecido por anos no monte Song, mais especificamente no monastério de Shaolin onde 

ensinara as técnicas do Vajramushti aos seus discípulos como ginástica para melhoria do 

fluxo de chi95. Tais técnicas foram praticadas e refinadas ao longo dos séculos dentro do 

monastério, resguardando ainda sua origem marcial. Durante o seculo VI d.C., os monges de 

Shaolin foram responsáveis por uma rebelião armada onde se assegurou a supremacia do 

imperador Li Shimim aos distritos próximos a Henan, no Noroeste da China. Mas como seria 

93 Para este artigo, nos deteremos especificamente nos manuais em Lutas da Marinha Norte- Americana e do 
Brasil. Porem, vários outros países com Japão, China, Coreia do Norte, Rússia, França, Israel, dentre vários 
outros, possuem os referidos manuais para o treino de seus combatentes, bem como a formação de agentes 
específicos para o ministro destes treinos nas academias militares. 
94 Posteriormente, vemos a pratica da yoga sendo desenvolvida junto com os ensinamentos e praticas do 
Vajramushti. 
95 Chi na china é entendido como espírito ou energia vital que está sempre em fluxo pelo corpo e ao redor dele, 
culminando na total integração do corpo ao espaço. 
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possível então que monges seguidores do budismo, que prega a não violência, se rebelassem 

contra os exércitos invasores? Uma hipótese para tal questão trabalhada por Shahar (2011) 

corresponde a uma resposta mitoprática (Sahalins, 1990) do ensino das técnicas marciais. 

Segundo o autor, a partir da análise das histórias e mitos escritos nas estélas de Shaolin96, há 

uma aproximação de deuses guerreiros aos monges, bem como uma interação entre ambos, 

que resultaria no uso das técnicas marciais em campos de guerra com a legitimação de tal 

ação ou quebra de tabu pelos monges. Vajrapãni, deus da guerra indiano também 

ressignificado para o contexto chines, aparece como uma entidade musculosa, dotada de 

extraordinárias aptidões físicas, teria se encarnado múltiplas vezes para estar entre os monges. 

Em uma delas, teria oferecido uma sopa de tendões97 aos monges, que passaram a 

desenvolver as mesmas habilidades físicas de resistência e força que o deus, sendo necessária 

a sua manutenção através do treino físico e espiritual. Tal divindade também teria encarnado 

na figura de um monge, possuidor de um bastão magico capaz de aumentar ou diminuir de 

tamanho conforme a vontade de seu dono98. Tais contatos com a entidade sagrada teriam 

favorecido então que os monges quebrassem seus votos para fazer a guerra, e foi justamente a 

partir destes episódios que nasceu, segundo Shahar (2011), as bases do que conhecemos hoje 

como Kung Fu99, mais especificamente do estilo Wushu ou “Arte da Guerra”.  

 Encantado com o ocorrido em Shaolin, o General Qi Jiguang vai ao monastério para 

ver uma apresentação dos monges que lutaram durante a rebelião. É então que há a primeira 

incorporação as artes marciais de mãos nuas aos exércitos, com a seleção de técnicas efetivas 

de combate corpo a corpo e sua incorporação em manuais militares como o Novo Tratado 

Sobre Eficiência Militar e a obra Fundamentos do Clássico do Combate de Mãos, ambos 

também datados do seculo VI, escritos pelo próprio general. A partir de então, as técnicas de 

combate de mãos nuas passaram a ingressar o cotidiano militar como um meio de se atingir a 

96 As estélas são monumentos em pedra contendo escrituras sagradas sobre o monastério de Shaolin e suas 
origens. 
97 Lembrando que também e interdito aos monges budistas o consumo de carne, constituindo mais uma quebra 
de paradigma com o aval sagrado. 
98 A partir de então, os monges deixaram de utilizar o bastão de três argolas que servia como instrumento de 
meditação para então fabricar o bô, bastão utilizado como arma em combate. 
99 O Kung Fu, em sua tradução literal, significa “fazer com perfeição”. 
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plenitude física e mental dos combatentes, através de uma rígida disciplina adquirida no treino 

marcial. 

 Saindo um pouco da China e adentrando ao Japão, também com a disseminação do 

budismo e sua incorporação aos valores xintoístas e taoistas, as artes marciais passaram a 

incorporar os exércitos, como salienta Bull (2000), em três períodos distintos. O primeiro 

deles foi o “período do Bujitsu”, que parte do Japão primitivo até o desenvolvimento da 

civilização de Nara, com a adoção da cultura chinesa como referência para o desenvolvimento 

do Japão no século VIII. Neste período haveriam técnicas prístinas de luta que eram utilizadas 

constantemente nas guerras com o uso de arcos, espadas e lanças, sem efetivamente 

partilharem de técnicas de combate de mãos nuas, sendo o combatente treinado 

especificamente para cada arma e posição que desempenhar. Com o tempo as artes marciais 

passaram a ser incorporadas efetivamente ao exército a serviço do império, como meio 

complementar ao treino com armas para também desenvolver o espírito de combate e preparar 

o contingente militar para as situações de guerra. O segundo seria o “período do Bugei” 

ondem há a emergência e o estabelecimento do xogunato, que perdurou de 794 a 1868 

d.C..Neste período, emerge a figura dos samurais (no sentido literal, “aqueles que servem”) 

como uma casta de guerreiros que lutavam a partir dos códigos de honra do bushido (“O 

Caminho do Guerreiro”), subordinados aos xoguns (senhores feudais). Os samurais eram 

hábeis nas técnicas do arco (kyujutsu) e da espada (kenjutsu), sendo eles os únicos neste 

período a poder portar duas espadas, katana e wakizashi100. Os preceitos do bushido se 

balizavam nas condutas de justiça, bravura heróica, cortesia, benevolência, sinceridade, honra, 

dever e lealdade, sendo os samurais capazes de honrar com a própria morte os compromissos 

com seus senhores. Por fim, vemos o “período do Budô101” onde Bull (2000) enquadrará os 

tempos da Restauração Meiji e o fim do xogunato até os dias atuais. Vemos nele a 

transformação do ensino das artes marciais onde estas passam a não ser mais praticadas 

100 Nessa relação entre os samurais/espadas, corpo e pessoa/arma, percebemos que ambos passam a representar a 
si enquanto unos dentro de uma hierarquia determinada.  
101 Budô, no caso, significa “o caminho da guerra”, com o qual as artes marciais orientais passam a ser 
interpretadas enquanto verdadeiros caminhos pelos quais os homens poderiam buscar refinar corpo e mente 
através das práticas e técnicas desenvolvidas ao longo da história. 
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somente nos exércitos, mas sim dentro dos ryus102 onde pessoas de todas as classes poderiam 

aprender a marcialidade e o desenvolvimento do ki103 através da prática do combate dentro 

dos dojos104. Assim, as artes marciais passam por um movimento de popularização 

desvinculando-se da aristocracia e florescendo em vários tipos e estilos de luta baseados nas 

antigas técnicas de combate praticadas no período feudal japonês105. Mas afinal, quais as 

relações entre a prática de artes marciais e os exércitos modernos? 

 Drea (2009) aponta em sua obra para o então surgimento do novo exército japonês 

baseado nas praticas de guerra do Ocidente, já influenciado pela relação entre Japão e 

Inglaterra no século XIX. Tal processo se deu primeiramente a partir da ação dos kiheitai, um 

grupo de homens provenientes de todas as classes japonesas como fazendeiros, mercadores, 

artesãos e até mesmo samurais que se voluntariaram para formar um exército miliciano, 

utilizando técnicas de guerra ocidentais, armas e uniformes aos moldes europeus. Eles se 

destacaram durante o período da Guerra Civil Japonesa, conservando os valores do bushido 

alheios às novas formas de guerrear. Serviram também como maior influência para o 

desenvolvimento e do Exército Imperial Japonês, aos moldes dos novos exércitos modernos.  

 A partir da criação do Exército Imperial Japonês e o fim da era dos samurais, vemos 

seus preceitos serem aplicados então nas artes marciais modernas, criadas no final do século 

XIX. Os budôs modernos se desenvolveram a partir das técnicas de mãos nuas que 

sobreviveram à Restauração Meiji nos ryus sob o nome de ju-jutsu, herança de toda a 

construção marcial indiana e também chinesa. A partir do estudo detalhado dessas técnicas 

surge o judô (“O Caminho da Suavidade”) em 1882 com Jigoro Kano, o karatê-dô106 por 

Gichin Funakoshi a partir de 1921, o aiki-dô (“O Caminho da Sabedoria”) em 1920 com 

Morihei Uyeshiba e vários outros estilos que valorizam o caminho marcial como elevação 

102 Escolas de artes marciais. 
103 Ki aparece como a mesma referência antes feita para caracterizar o chi chinês, só que aos moldes da tradução 
para a língua japonesa. 
104 Locais fechados de treino e prática marcial. 
105 Dentre essas práticas, podem se destacar o Kenpo, o Ninjutsu e Ju-jutsu. Essas técnicas permaneciam 
obscuras, relegadas a clã que as praticavam sigilosamente em um período onde somente os samurais poderiam se 
dedicar á prática militar. 
106 O Karatê tem origem em Okinawa, mas foi difundido para todo o Japão por Funakoshi inclusive para o 
próprio exército japonês através de demonstrações dos katas. 

211 
 
 

 

                                                           



ANAIS DO SEMINÁRIO DE ANTROPOLOGIA DA UFSCAR, ANO 1, EDIÇÃO 1 
 
 

 

física e espiritual, sempre levando em conta o bushido (“O Caminho do Guerreiro”) como 

código moral que deve ser vivido e experienciado constantemente na vida do praticante, bem 

como a constante preparação para o combate. Jigoro Kano ainda se destacaria no Japão, 

favorecendo a implantação do karatê e do judô nas disciplinas de Educação Física nas escolas 

públicas como meio de fortalecer não só a disciplina dos cidadãos, mas também cultivar os 

valores do bushido em prol da nação. Kano também seria o responsável por divulgar as artes 

marciais para todo o ocidente, tornando-se inclusive, o primeiro embaixador japonês dos 

Jogos Olímpicos.   

 Ainda sob domínio da Restauração Meiji e as guerras por território, o espírito do 

bushido ganhou grande destaque no cenário mundial. Durante as guerras, a infantaria e a 

artilharia japonesa se tornaram uma das maiores forças do Exército Imperial, junto também ao 

grande desenvolvimento das forças navais. A conquista de território foi o grande foco, no qual 

a perícia desenvolvida no combate direto em solo daria ao exército japonês o reconhecimento 

como potência diante dos exércitos ocidentais. Para Drea (2009), o ethos mítico do guerreiro 

samurai havia permanecido nos valores dos exércitos, onde segundo ele, “japanese soldiers 

were models of good behavior, operating under draconian discipline designed to impress the 

western allies whith the nation’s enlightened and civilized military forces” (Drea, 2009: 259). 

Já em meio a Segunda Grande Guerra, foi-se possível que todas as nações observassem as 

demonstrações de honra e bravura dos soldados e oficiais japoneses, junto aos velhos códigos 

do bushido como a prática do suicídio para a manutenção da honra e a total lealdade ao 

imperador, alheios às técnicas de combate armado e outros métodos e táticas de guerra 

moderna, aprendidos junto aos ocidentais. 

 Após a Segunda Grande Guerra, houve grande disseminação das artes marciais pelo 

mundo, na constante migração de japoneses para outro países e, inclusive, com o grande 

interesse dos exércitos ocidentais em cultivar os mesmos e eficazes preceitos de bravura e 

disciplina com os quais os soldados japoneses demonstraram em batalha. Exemplo maior 

disso foi o desenvolvimento do Krav Magá israelense por Imi Lichtenfeld que buscou 

aprimorar as técnicas de combate já existentes para criar um dos melhores sistemas de defesa 

pessoal desde 1940 até a atualidade, em táticas de milícia adaptadas à realidade local com a 
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qual o exército desde então faz uso, e que conservam movimentos e técnicas inclusive 

identificados do antigo Vajramushti. Mas este não é o único exemplo. Com o tempo, a prática 

dos budos modernos adentrou ao cotidiano da sociedade civil a nível mundial, favorecendo 

inclusive o treinamento de policiais militares em técnicas que os ajudariam no desempenho da 

profissão, sendo criados inclusive dojos e centros de treinamento nas academias militares. 

 Em 1991,  o Comandante Geral James L. Jones, buscando revigorar a filosofia militar 

norte-americana, implanta o “MCMAP – Marine Corps Martial Arts Program” no intuito de 

capacitar seus fuzileiros para situações de combate armado ou não através da prática de artes 

marciais dentro das academias militares, visando inclusive cultivar a auto disciplina do 

combatente na elaboração de um manual específico a ser seguido para a orientação dos 

movimentos mais eficazes possíveis em combate. Segundo o referido programa, haveria 

também a incorporação de uma graduação por faixa, onde através de constantes exames e 

missões, o combatente ascenderia na hierarquia marcial, bem como ascenderia também na 

hierarquia militar, podendo permanecer em cargos administrativos se não houvesse sucesso 

com a pericia marcial.  Já no Brasil, o Ministério da Defesa publica em 2002 a segunda edição 

do Manual de Campanha C 20-50 – Treinamento Físico Militar - Lutas (Brasil, 2002) no qual 

se utiliza de várias técnicas orientais do Judô, Karatê e Aikidô, incorporando também técnicas 

do Boxe ocidental, no treino e preparo dos combatentes para situações de combate armado ou 

não, tendo como finalidade ampliar as habilidades naturais dos militares, bem como o 

aumento da rapidez de seus reflexos no combate efetivo107. Neste manual são representadas 

várias formas e técnicas marciais108, buscando educar e preparar o corpo do militar para 

situações de ataque ou defesa, no qual o treino constante levaria à confiança nas técnicas para 

que sejam de fato eficazes em combate corpo a corpo caso fosse necessário o seu emprego. 

 Mas então qual o sentido da prática de artes marciais dentro dos exércitos de hoje? 

Para que  manter centros de treinamento marcial dentro das academias militares? Como os 

107 Esta noção também está presente na obra de Funakoshi (2011) onde a postura de kamae (postura de 
prontidão), com o tempo e a constante disciplina do praticante deve-se tornar shizentai (postura natural) na qual 
os movimentos marciais passam a ser reflexo do corpo relaxado enquanto a mente está permanentemente de 
prontidão.  
108 Inclusive, nas fotos apresentadas no referido manual, é possível identificar posturas presentes desde o 
Vajramushti indiano até posições e golpes dos budos modernos. 
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militares disciplinam seus corpos e mente para permanecer resistentes à pertubação invasora 

do campo de batalha e cumprir suas missões? 

 Cremos, a partir desta breve análise e também de prévios trabalhos de campo 

realizados em associações civis de artes marciais que mantêm vínculo com instituições 

militares, que os exércitos modernos se utilizam da prática marcial para fabricar corpos 

(Viveiros de Castro, 1979) e domesticar pessoas (Leirner, 2012) militares, na medida em que 

buscam meios eficazes de transformar o próprio combatente em armamento a serviço da 

nação. Segundo Mauss (2008), seria “graças à sociedade que há segurança e presteza nos 

movimentos, domínio do consciente sobre a emoção e o inconsciente”. Tal noção, conectada a 

outras, respectivas às técnicas do corpo e sua interferência no controle consciente das ações, 

pode ser uma chave para entender, por exemplo, como a noção de violência é construída 

dentro das academias militares, sendo justamente os militares tidos como possuidores do uso 

legitimo da força em prol dos interesses do Estado, agenciados por ele na repressão, armada 

ou não, a movimentos sociais, como o uso das ditas “tropas ninjas”109 para conter 

manifestações a nível nacional, ou também em incursões em favelas e missões milicianas110 

nos morros cariocas sob a premissa da “pacificação”. Outra menção importante a ser feita 

seria em referência ao termo utilizado e pensado de longa data sobre a desmilitarização da 

PM, reduzindo a um mínimo possível o uso e a posse de armas, na capacitação dos policiais 

em técnicas de combate para a imobilização ou uso de munição não letal no combate contra 

possíveis suspeitos. Creio que nestes casos o uso das técnicas marciais seriam de fato 

operacionalizadas para transformar o próprio corpo do combatente militar em arma, para 

subjugar seus “inimigos”.    Assim, o treino marcial levaria o militar a, de fato, executar ações 

para as quais foi treinado, formatado, fabricado, domesticado à fazer. Onde também, segundo 

uma fala nativa: “não se é treinado só para morrer pela nação, mas também matar por ela, e 

com as própria mãos”.   

109  As “tropas ninjas” são formadas por policiais versados no aikido e no karatê, que receberam o treinamento 
dentro das academiar militares, junto a capacitação no uso da tonfa para a imobilização e contenção de suspeitos. 
110 Cabe ressaltar que as tropas de elite cariocas recebem treinamento de várias artes marciais para a defesa 
pessoal em deslocamento urbano, inclusive importando instrutores de diversas nacionalidades para o ministro de 
cursos e treinos. 
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DESAFIOS E POSSIBILIDADES EM CAMPO: POR UMA ETNOGRAFIA DA 

TÉCNICA 

Como vimos, através da elaboração de uma genealogia das técnicas marciais111, foi-se 

possível encontrar técnicas que perduraram por cerca de sete mil anos ao longo da história e 

que hoje estão presentes nos manuais em lutas de diversas nações, bem como sendo 

disseminadas através de redes de troca e intercambio de experiencias entre diversas nações e 

seus exércitos. Hoje em dia, inclusive no Brasil, há uma serie de financiamentos possíveis 

para que militares possam estudar artes marciais em outros países e trazer os seus 

conhecimentos para dentro da caserna, estabelecendo convênios entre nações, associações  

civis de artes marciais e os exércitos.  

 Tal metodologia trabalhada aqui partiu da iniciativa de levar a sério as indicações do 

Mauss (2008), reiteradas por Lévi-Strauss (2008), de produzir estudos voltados para a 

catalogação, aprofundamento e observação de como as relações entre indivíduo e grupo 

perpassam pelo uso rigoroso do corpo, bem como  tais usos são transmitidos através de uma 

educação específica, variante de sociedade para sociedade, geradora de conscientes. Não 

temos a pretensão de elaborar um inventário completo do qual as artes marciais foram 

transmitidas e significadas, bem como utilizadas ao longo do tempo, mas  sim de demonstrar 

a força desta proposta para trabalhar questões ainda não exploradas no universo de pesquisa 

sobre militares e que estão presente nos debates acadêmicos e políticos a nível nacional. 

 Nosso intuito com esta breve apresentação é demonstrar o quanto elaborar métodos 

que levem em consideração a observação mais detalhada das técnicas do corpo dentro da 

subárea do conhecimento intitulada “antropologia dos militares”, pode sugerir um arcabouço 

histórico/pratico de como estes se constituem, se pensam e significam em meio às suas 

relações, desempenhadas através da disciplina, da hierarquia e da constante fabricação e 

domesticação de corpos e mentes voltados para enfrentar à realidade de combates efetivos em 

tempos de guerra. Assim, não bastaria para nós somente observar tais relação, seria preciso 

também senti-las, e esse é o desafio pelo qual essa pesquisa se pauta.  

111 Aqui foram tratadas somente as artes marciais orientais das quais se constitui a base dos manuais em em um 
estudo posterior.lutas brasileiro e norte-americano, cabendo um estudo mais aprofundado de outras técnicas 
marciais desenvolvidas em diversas outras culturas  
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 Como desafio metodológico, propomos a utilização do próprio corpo do antropólogo 

enquanto instrumento do fazer etnográfico “dotado de ossos, músculos e nervos”, a exemplo 

de Wacquant (2002), dos quais se é possível fazer uso para além do caderno de campo.  

Viver, praticar e treinar artes marciais dentro associações civis junto a militares da reserva, 

bem como participar de encontros e seminários ministrados por elas, tem sido grande parte do 

campo por hora desenvolvido e pelo qual este antropólogo pôde experienciar na carne 

relações presentes no mundo civil e militar como a disciplina, o respeito à hierarquia, ritos de 

passagem e atualização ideológica constituintes do grupo, bem como aprender as próprias 

técnicas de combate. Pude também sentir as transformações de meu próprio corpo na 

constante prática marcial e alterações no comportamento cotidiano, vinculados aos valores 

passados durante o treino. Tais questões me fizeram inclusive viver o uso do corpo enquanto 

arma, na medida em que fui submetido a provas de “competência” na obrigação de “dar um 

soco em um companheiro enquanto parte do treino”, o que me fez inclusive derramar lágrimas 

na repulsa em fazê-lo, levando os outros a dar rizadas e um “sujeito”112 a dizer: “Porque em 

campo a realidade é outra. Quando precisar matar alguém, na primeira vez você ainda pensa 

bastante, fica sem dormir. Mas depois é normal, mais uma missão cumprida”. Tal 

estranhamento e, com certeza, distanciamento dessa realidade, me fez retomar à ideia de 

domesticação tratada pro Leirner (2012) dentro das academias militares. Tal noção perpassa 

por tornar doméstico, incorporar a pessoa do aspirante à lógica da caserna, no próprio 

conceito nativo, “adestrar”, para que ele possa então, depois de formatado aos moldes 

militares, atuar e agir em nome da instituição e do Estado, de corpo e espírito113. 

 A guiza de conclusão, enxergamos uma possibilidade viável de campo na intersecção 

entre paisanos e militares através do estudo das técnicas e práticas marciais dentro de 

associações civis em parceria com academias militares, uma forma de acesso do antropólogo 

ao universo militar muitas vezes dificultado por fatores burocráticos e de força maior como 

relata frequentemente a bibliografia sobre o tema (Leirner & Castro, 2009). Assim, 

buscaremos futuramente realizar um estudo etnográfico junto aos cursos ministrados pelo 

112 Preferimos adotar a palavra “sujeito” ao invés de “nativo”.  
113 Espírito aqui é pensando enquanto o espírito da Arma com a qual o combatente será enquadrado em sua 
formação, como bem tratou Castro (1990).  
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Exército brasileiro na formação de seus instrutores de Educação Física em Lutas e também os 

instrutores responsáveis pela difusão das técnicas de combate corpo a corpo descriminadas no 

Manual C 20 50, com a participação do antropólogo juntos às disciplinas ministradas dentro 

do ambiente da caserna, podendo então contrapor e associar ambas às realidades marcial e 

militar. Quais os desafios e possibilidades metodológicas do uso do corpo como instrumento 

etnográfico dentro dos estudos com militares e suas relações com a sociedade civil? Como a 

relação corpo, pessoa e arma é vivida nos exércitos? Estas, dentre já outras mencionadas, são 

algumas das questões que esta pesquisa, em faze de desenvolvimento, visa explorar. 
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