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1.1 FINALIDADES 
1.2 CONSIDERAÇÕES 
INICIAIS 
1.3 GENERALIDADES  

CAPÍTULO I 
INTRODUÇÃO À ESGRIMA  

 
 

1.1 FINALIDADES 
 
1.1.1 Este Manual Técnico tem por finalidades facilitar, 
orientar, difundir e desenvolver a prática da esgrima no 
Exército Brasileiro; proporcionar fontes de conhecimento 
sobre os fundamentos da esgrima aos esgrimistas, 
professores, monitores, instrutores e mestres d’armas; e 
orientar quanto ao seu ensino e aprendizagem prática. 
 
1.2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
1.2.1 O presente Manual Técnico está dividido em três volumes. O volume 1 aborda a 
introdução à esgrima e à arma de florete. O volume 2 aborda o estudo da arma de 
espada. E o volume 3, da arma de sabre. Esses 3 volumes constituem um conjunto de 
conhecimentos indispensáveis à formação, ao crescimento e ao aperfeiçoamento de 
esgrimistas, desde os iniciantes aos de alto desempenho, dos animadores aos 
professores, monitores, instrutores e mestres d’armas. 
 
1.2.2 A esgrima está presente desde os I Jogos Olímpicos da Era Moderna, em 1896, em 
Atenas, Grécia. No Brasil, a esgrima já se encontrava presente desde o período imperial, 
porém, foi no início do século XX, com a chegada da missão francesa ao Brasil, que teve 
seu maior impulso. Em 1922, é criado o Centro Militar de Educação Física, incentivando a 
chegada de mestres d’armas franceses no Brasil e o surgimento de núcleos de esgrima. 
Atualmente, o Exército Brasileiro ministra o único curso de formação de mestre d’armas 
da América.  
 
1.2.3 Nos últimos cem anos, os fundamentos técnicos da esgrima apresentaram pouca 
variação, entretanto, sua bibliografia internacional possui grande variedade de termos e 
expressões para nomear suas diferentes técnicas e teorias. Há diferentes terminologias 
em função das épocas, locais, idiomas e autores, o que dificulta o entendimento dos 
textos e gera dúvidas de interpretação. 
 
1.3 GENERALIDADES 
 
1.3.1 Tal como muitos esportes, a esgrima tem origem nas atividades militares de 
combate.  
 
1.3.2 Suas regras são determinadas pela Federação Internacional de Esgrima (FIE), por 
meio de seus regulamentos técnico, de organização de provas e de material, que estão 
disponíveis em seu site. Por intermédio deles, a FIE determina as regras que devem ser 
seguidas por todas as suas confederações filiadas. 
 
1.3.3 A esgrima esportiva é dividida em 03 (três) armas: florete, espada e sabre. 
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a. Florete - arma que somente vale tocar com a ponta em uma determinada superfície 
válida do adversário, que é o tronco e parte da barbela da máscara (proteção para o 
pescoço existente na máscara) do adversário. O florete é uma arma de convenção, ou 
seja, não existe o toque duplo (quando dois esgrimistas se tocam ao mesmo tempo e 
ambos pontuam), pontuando somente um esgrimista por vez. O atleta de florete utiliza um 
colete elétrico, e a barbela de sua máscara, também, com uma parte metalizada; quando 
essas áreas são tocadas, acende a luz verde ou vermelha no aparelho registrador de 
toques. Quando uma área fora dessas é tocada, acende a luz branca. 
 
 

 
Figura 1.1 - Florete 

 

 
Figura 1.2 - Superfície válida do florete 

 
 

 
Figura 1.3 - Aparelho registrador de toques  

 

b. Espada - arma que somente vale tocar com a ponta em qualquer parte do corpo do 
adversário, como demonstrado na figura 1.5, onde todo o corpo do esgrimista é branco, 
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demonstrando a superfície válida no corpo inteiro; é permitido o toque duplo por não ser 
uma arma de convenção, ou seja, caso dois esgrimistas toquem, em um intervalo de 
tempo menor que um vinte e cinco avos de segundo entre os toques, as luzes vermelha e 
verde acenderão, e será computado ponto para os dois esgrimistas. 
 

 
Figura 1.4 – Espada 

 
 

 
Figura 1.5 - Superfície válida da espada 

 
c. Sabre – arma em que é possível tocar o adversário com o corte, contracorte e 
laterais da lâmina em determinada superfície válida, que é da linha da cintura para 
cima do adversário. O Sabre é uma arma de convenção, pontuando somente um 
esgrimista por vez. 

 

 
Figura 1.6 - Sabre 
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Figura 1.7 - Superfície válida do sabre 

 
 

1.3.4 Equipamento dos esgrimistas – a partir de meados da década de 1980, o 
Regulamento de Material da FIE estabeleceu novos padrões de segurança quanto à 
resistência das máscaras, uniformes e lâminas, após pesquisa e fabricação possíveis com 
a evolução científica. Os equipamentos dos esgrimistas, previstos nas regras, para que 
possam praticar o esporte são: 
 
a) máscara - formada pela grade de metal trançado, que protege o rosto do esgrimista, e 
também pela barbela, que é uma extensão especial para proteger o pescoço do atleta de 
esgrima. No sabre, a máscara é totalmente metalizada; no florete, somente parte da 
barbela é metalizada; 

               
  Figura 1.8 - Máscara de sabre         Figura 1.9 - Máscara de espada          Figura 1.10 - Máscara de florete 

 
b) luva - proteção para a mão do esgrimista. No sabre, a luva possui uma parte 
metalizada na parte de proteção do antebraço, pois é uma área válida para o toque, 
sendo, portanto, necessária essa metalização para que o toque seja mostrado no 
aparelho registrador de toques; 
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                   Figura 1.11 - Luva de sabre                            Figura 1.12 - Luva de espada e florete 

 

c) roupa de esgrima – roupa especial com resistência prevista em regulamento para a 
prática do desporto. É composta de jaqueta e calça; 
 

 
                    Figura 1.13 - Jaqueta de esgrima                                Figura 1.14 - Calça de esgrima 
 

d) colete protetor interno – meia manga utilizada por dentro da jaqueta que visa a 
aumentar a proteção do esgrimista; 
 
e) colete elétrico – no florete e no sabre, é obrigatória a utilização de um colete elétrico, 
para que acenda a luz verde ou vermelha quando ocorrer um toque nas superfícies 
válidas; 
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                     Figura 1.15 - Colete elétrico para florete             Figura 1.16 - Colete elétrico para sabre 
 

f) cabo de máscara – cabo que se usa para conectar o colete elétrico de sabre e florete à 
parte metálica da máscara de florete e sabre, fazendo com que essa parte metálica, ao 
ser tocada, também acenda a luz vermelha ou verde; e 
 

 
Figura 1.17 - Cabo de máscara 

 

g) fio de corpo – fio que se conecta ao florete, a espada e ao sabre, e que transmite o 
toque ao aparelho registrador de toques. Esse fio é passado por dentro da jaqueta do 
esgrimista e é conectado ao fio da enroladeira, um aparato que é ligado por meio de um 
cabo ao aparelho. Quando ocorre um toque, a corrente elétrica passa do fio de corpo ao 
aparelho através da enroladeira e seu cabo. Na espada, o fio de corpo possui de um lado, 
3 pinos para conexão com a arma e, do outro lado, 3 pinos para conexão com a 
enroladeira; no florete e sabre, o fio de corpo possui, de um lado, 2 pinos para conexão 
com a arma e, do outro lado, 3 pinos para conexão com a enroladeira. Possui, também, 
uma pequena extensão com uma presilha metálica em sua ponta, para que seja 
conectada ao colete elétrico, fazendo com que acenda a luz verde ou vermelha quando 
ocorrer um toque. 
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                               Figura 1.18 - Fio de corpo espada            Figura 1.19 - Fio de corpo florete e sabre 
 
 

 
                                        Figura 1.20 - Enroladeira                              Figura 1.21 - Cabo da enroladeira 

 

1.3.5 EFEITOS FISIOLÓGICOS, PARÂMETROS DE QUALIDADES FÍSICAS E 
HABILIDADES MOTORAS. 
 

A prática da esgrima produz significativos efeitos fisiológicos benéficos aos 
sistemas cardiorrespiratório e neuromuscular. É atividade física, mental, intelectual e 
educacional recomendada a todas as idades. Atua sobre quase todos os músculos, sendo 
que os extensores realizam um trabalho mais intenso e impõe aos diferentes segmentos 
do corpo o máximo de flexibilidade. Exige equilíbrio, contrações rápidas, muitas vezes 
repetidas, além de observação e raciocínio rápidos. 
 
a. Qualidades Físicas e Habilidades Motoras Primárias 
 
1) Desporto de velocidade - a esgrima é um esporte de velocidade, no mais alto grau, 
superior neste ponto de vista a muitos outros. Porém, não exige dos músculos esforços 
muito intensos. Sem impor ao coração um trabalho exagerado, desenvolve as condições 
cardiopulmonares. A prática racional da esgrima desenvolve a capacidade para decidir, 
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disciplinar, ampliar, justapor e coordenar as impressões sensoriais – táteis, visuais, 
auditivas, musculares – com as ações psicomotoras. 
 
2) Coordenação - a esgrima exige uma coordenação perfeita de movimentos, pois, a 
necessidade de agir num tempo extremamente curto, habitua os músculos a responderem 
rapidamente. Com isso, braços, pernas e tronco realizam movimentos variados e 
combinados. 
 
3) À-propos - esta expressão francesa, que significa “bom momento”, representa uma 
importante e necessária qualidade do esgrimista, a de escolher o melhor momento para 
realizar um determinado movimento. Significa a boa escolha do melhor momento para se 
realizar o movimento escolhido. Reúne senso de oportunidade, golpe de vista e 
julgamento do adversário. Esta talvez seja a qualidade mais importante do esgrimista. 
 
b. Qualidades Físicas e Habilidades Motoras Secundárias 
 
1) O sentido do equilíbrio - representado na prática pela estabilidade e firmeza do corpo 
durante os movimentos dos membros inferiores, que são independentes e coordenados 
com os membros superiores e com o tronco. 
 
2) As impressões sensoriais - a esgrima põe em ação as qualidades sensoriais do 
indivíduo e desenvolve, em particular, os sentidos do toque, da visão e da audição. 
Constitui um excelente meio para disciplinar, ampliar, justapor e coordenar as impressões 
sensoriais (táteis, visuais, auditivas e neuromusculares) com as ações psicomotoras. 
 
3) O sentido neuromuscular – é a qualidade do tato do esgrimista que possibilita ao 
esgrimista sentir os menores movimentos da lâmina adversária e avaliar sua verdadeira 
intenção, para agir ou reagir, se prevenir ou se antecipar. 
 
4) A resistência muscular localizada e a capacidade cardiorrespiratória - permite a prática 
da esgrima durante maior tempo, mantendo a coordenação, a precisão e a rapidez nos 
movimentos dos braços e pernas, bem como a clareza de raciocínio para o julgamento. 
 
5) Concentração – o treinamento exige grande concentração de atenção e consequente 
desgaste do sistema nervoso central (SNC). Os treinos deverão ser curtos para os 
iniciantes e terão sua duração variável conforme a capacidade do esgrimista. 
 
1.3.6 OS PRATICANTES 
 
a. A esgrima pode ser praticada por todos, desde a infância, desenvolvendo as 
qualidades de precisão de movimentos, rapidez de raciocínio e as qualidades de equilíbrio 
emocional, decisão e vontade. Pode ser praticada até à idade avançada, desde que as 
pessoas idosas evitem treinamentos prolongados e intensos, em vista da grande fadiga 
que lhes pode resultar. As crianças são iniciadas com exercícios físicos adequados às 
idades e morfologias individuais. Seus treinamentos serão curtos e as armas terão peso e 
comprimento adequados aos seus tamanhos. A didática, a pedagogia e a metodologia 
para crianças merecem um estudo particular, com prioridade para a educação moral e 
para a formação física e mental. 
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b. A sequência completa do “processo de treinamento”, que compõe a carreira de um 
esgrimista, pode ser dividida em quatro níveis: 
 
1) iniciação - esgrimista iniciante que acaba de começar o esporte. É um nível acessível 
a todos. Podem estar praticando o esporte por lazer ou por desejarem se tornar 
competidores; 
 
2) não confirmado - esgrimista que já passou da fase de iniciação ao esporte e no início 
de sua participação competitiva. Não é necessário talento. Pode ser atingido por qualquer 
praticante que treine com frequência mínima; 
 
3) confirmado - esgrimista que já possui nível competitivo e um maior conhecimento de 
esgrima - esgrimistas sem talento natural podem alcançá-lo por meio de treinamento 
frequente e dedicação. Esgrimistas com um talento natural podem alcançá-lo com a 
prática frequente do esporte, mesmo que sem um treinamento regular e de qualidade; e 
 
4) alto desempenho ou alto rendimento - nível alcançado somente por esgrimistas 
possuidores de grande talento natural e com qualidades físicas, morais e psicológicas 
adequadas ao esporte. Realizam treinamento frequente e planejado e, por isso, alcançam 
bons resultados nas mais importantes competições internacionais.  
 
1.3.7 TREINAMENTO DOS ESGRIMISTAS 
 

O treinamento dos esgrimistas é dividido em treinamento físico e treinamento 
técnico. 
 
a. O treinamento físico para atletas de esgrima visa trabalhar as valências físicas 
necessárias para o mais alto rendimento possível dentro do desporto. É necessário 
desenvolver a velocidade, a coordenação, a flexibilidade e as resistências aeróbica e 
anaeróbia. 
 
b. O treinamento técnico é desenvolvido nas diversas sessões de treinamento e são 
divididos em lições de esgrima. Lição de esgrima é uma sessão de treinamento específico 
do esporte, onde são trabalhadas as diferentes técnicas das ações de esgrima. Ação de 
esgrima são todos os movimentos ofensivos, defensivos ou contraofensivos específicos 
do esporte que podem ser realizados por um atleta. 
 
1) Lição individual - quando o mestre d’armas pratica as ações de esgrima 
individualmente com o atleta. 
 
2) Lição coletiva - quando os atletas praticam entre si as diversas ações de esgrima sob 
a supervisão do mestre d’armas. 
 
3) Lição de assalto - quando os atletas jogam entre si com um determinado tema, que 
pode ser pontuação, tempo de jogo ou ações de esgrima predeterminadas. 
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2.1  GENERALIDADES 
2.2  DESCRIÇÃO DO FLORETE 
2.3  LEIS  DA  MECÂNICA 
APLICADAS AO FLORETE 

CAPÍTULO II  
GENERALIDADES DO FLORETE E DESCRIÇÃO DA ARMA 

 
 
2.1 GENERALIDADES 
 
2.1.1 O florete esportivo tem origem no 
armamento criado para a aprendizagem da 
esgrima de combate, antes do aparecimento da 
máscara. Mais leve, facilitava o treinamento e 
aprendizado dos iniciantes. 
 
2.1.2 O florete é uma arma de convenção. Só serão válidos e registrados, pelo aparelho 
de sinalização elétrica, os toques realizados com a ponta. Para que um esgrimista 
consiga pontuar no florete, é necessário que ele possua a prioridade para o toque, que é 
conseguida por quem ataca primeiro o adversário. Após ser atacado, um atleta que 
deseje retomar a prioridade deve se defender ou se esquivar completamente do ataque 
adversário, para depois poder tocá-lo. 
 
2.1.3 Um árbitro de florete determina de quem é a prioridade por meio da frase d’armas, 
que é uma sequência ininterrupta de movimentos dos esgrimistas que acontecem durante 
o combate. Sendo assim, se um esgrimista ataca o adversário, e este se defende do 
ataque e toca o atacante após a defesa, o árbitro determinará que a frase d’armas é 
ataque de um esgrimista, defesa seguida do toque do defensor sendo, portanto, o ponto 
concedido ao defensor. 
 
2.1.4 Como já descrita no capítulo I, a área válida do florete é o tronco, demarcado por um 
colete elétrico utilizado pelos esgrimistas, e parte da barbela da máscara. Quando ocorre 
um toque na superfície válida, acende a luz verde ou vermelha. Caso o toque ocorra em 
uma superfície não válida acenderá a luz branca. 
 
2.1.5 Um toque que atinja uma área não válida não tira a prioridade do esgrimista que 
realizou o toque, ou seja, caso um atleta realize um ataque que toque uma região não 
válida como a perna ou o braço, e que não seja defendido pelo adversário, o árbitro 
determinará que a frase d’armas é ataque em região não válida, e não será marcado 
ponto.  
 
2.2 DESCRIÇÃO DO FLORETE 
 

2.2.1 O florete possui características padronizadas no “Regulamento de Material” e no 
“Regulamento de Provas” da Federação Internacional de Esgrima (FIE). A arma é 
formada pela lâmina e pela armação.  

 

 
Figura 2.1 - Florete 
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2.2.2 A LÂMINA 
 
a. A lâmina deve ser retangular com as quinas ligeiramente arredondadas. Compreende 
a lâmina – cujo comprimento máximo, incluindo a ponta de arresto, é de 90 cm – a 
lâmina propriamente dita, a ponta de arresto e a espiga. Ela deve ser leve, para 
permitir prolongar a frase d’armas e realizar maior número de ataques e defesas 
sem grande fadiga.  
 
b. Após montado o florete, como demonstrado na figura 2.1 entre as letras “a” e “b”, 
a lâmina deverá ter o tamanho máximo de 90 cm, conforme prescrito no 
Regulamento de Material da Federação Internacional de Esgrima. Para essa 
medição, somente serão levadas em consideração a lâmina propriamente dita e a 
ponta de arresto. 
 
c. Na extremidade das lâminas do florete elétrico, é fixada a ponta de arresto, de onde 
parte um fino fio de cobre pelo interior da lâmina até o copo, o qual permitirá a 
sinalização elétrica dos toques dados sobre o adversário pela transmissão da corrente 
elétrica da ponta até o fio de corpo. A partir da ponta, deve haver uma cobertura 
isolante de 15 cm sobre a lâmina. 
 
d. A espiga é a parte final anterior da lâmina rosqueada, sobre a qual se fixa a 
armação, que é a junção do copo, punho e do pomo. 
 
e. A lâmina propriamente dita possui espessura e flexibilidade diferentes ao longo de seu 
comprimento que permitem, durante o jogo, obter efeitos mecânicos variados. Ela é 
dividida em três partes: 
 
1) parte forte (terço mais próximo do copo) - dá a autoridade indispensável para 
dominar a arma adversária nas defesas; 

 
2) parte média (terço médio da lâmina) - permite ações ligeiras e sutis, onde se pode 
atuar sobre a lâmina adversária com batidas ou empurrando-a; e 

 
3) parte fraca (terço extremo e mais flexível da lâmina) - parte onde fica a ponta. Com 
ela, realizam-se as ações de toque. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 – Acima, partes fortes da lâmina e a espiga (vista superior). No centro, 
partes fortes da lâmina e a espiga (vista inferior). Abaixo, a parte fraca da lâmina e a 
ponta de arresto recobertas de material isolante. 
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Figura 2.3 - Ponta de arresto e fio de cobre, punho, copo e tomada para fio de corpo. 

 

2.2.3 A ARMAÇÃO  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 2.4 - Armação montada 

 

a. A armação do florete compreende três partes: o copo, o punho e o pomo. 

 

1) O copo do florete deve ter a forma circular e passar num gabarito de 120 mm de 
diâmetro. Em seu interior existe uma tomada, na qual é conectado o fio de corpo, 
que faz a ligação entre o florete e o sistema de sinalização elétrica de toques; 
 
 

 
Figura 2.5 – Copo de florete 

 
 

2) Há inúmeros modelos e tamanhos de punho, fabricados com materiais diversos. 
Podem ser retos ou ligeiramente encurvados, no formato da palma da mão quando 
fechada, feitos de madeira, alumínio ou plástico, recoberto com fio encerado, couro, 
borracha ou plástico, a fim de ter rugosidade e boa aderência à mão que o empunha. Tem 
um orifício de ponta a ponta para introduzir a espiga. A fim de proporcionar maior firmeza 
e força aplicadas ao florete empunhado, foram criados vários tipos de punhos 
anatômicos (ortopédicos), metálicos ou de plástico, que se adaptam aos gostos e 
tamanhos de mãos. 
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Figura 2.6 - Alguns tipos de punhos 
 

3) O pomo merece bastante atenção. Ele fixa as diferentes partes da arma, dá 
equilíbrio, funciona como contrapeso e aumenta o seu comprimento. Seu peso deverá, 
por conseguinte, variar de acordo com o peso da lâmina. Apresenta várias formas, 
tamanhos e pesos. Deve ser rosqueado ao final da espiga e pressionar o punho 
contra o copo, fornecendo a fixação necessária a todas as partes do florete.  
 

 
2.3. LEIS DA MECÂNICA APLICADAS AO FLORETE 
 
2.3.1 O florete é classificado entre as alavancas do terceiro gênero, nas quais a 
potência está situada entre o ponto de apoio e a resistência. 
 
2.3.2 A potência é conseguida pela ação dos dedos polegar e indicador, sendo que 
os três últimos servem como ponto de apoio. A resistência é representada pelo 
próprio peso da lâmina - o esforço a suportar será tanto maior quanto mais longo for 
o braço da resistência. O esgrimista deve manter a mão inteiramente próxima do 
copo, em todas as fases do combate, para que esteja em melhores condições de 
suportar o jogo de ataque e defesa do florete. 
 
2.3.3 As seguintes normas devem estar sempre presentes no espírito do esgrimista: 
agir de forma conveniente com as diferentes graduações da lâmina, observar 
judiciosamente as leis mecânicas e adaptá-las às ideias táticas da esgrima. 
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 CAPÍTULO III  
A EMPUNHADURA DO FLORETE, O DOIGTÉ E O SENTIMENTO DE FERRO 

 
 
 
3.1. GENERALIDADES 

 

3.1.1 Empunhadura é o modo de segurar o 
punho do florete. A boa realização de todos os 
movimentos de braço, mão e dedos na esgrima 
dependem da correta empunhadura da arma. 
 
3.1.2 O PUNHO FRANCÊS (OU PUNHO RETO) 
 
a. Usando um punho francês, deve-se mantê-
lo na palma da mão, com o polegar ligeiramente 
flexionado por cima do punho e próximo do copo, e a parte inferior do punho sobre a 
segunda falange do dedo indicador. Os outros dedos devem ficar juntos e dobrados 
sobre o punho, para sustentar os dois primeiros ou ajudá-los a suportar uma ação 
adversária. 
 
b. A empunhadura do punho francês se caracteriza pela ação dos dedos, que é 
uma característica da escola francesa, e também pela variação da posição da mão 
sobre o punho, em algumas situações táticas. Entretanto, o peso do florete elétrico 
e o desequilíbrio criado pelo peso da ponta de arresto, na extremidade da lâmina, 
prejudicam movimentos com o florete, onde predominam o deslocamento de ponta, 
levando os floretistas a executar, mais frequentemente, os movimentos onde 
predominam os movimentos de lâmina. 
 

 
Figura 3.1 – Empunhadura em punho reto (francês) 

 
 
3.1.3 O PUNHO ANATÔMICO 
 
a. Atualmente, em especial entre os iniciantes, os floretistas encontram uma fonte 
de potência nos punhos anatômicos, devido à comodidade, facilidade imediata, 
falta de hábito e preparo dos músculos do braço para empunhar e manejar o florete. 
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b. A empunhadura dos punhos anatômicos se caracteriza pela maior força que 
possibilita à mão para o manejo da arma, porém, dificulta a melhor ação dos dedos 
na condução da ponta, especialmente entre os iniciantes. 
 
c. O punho anatômico possui vários modelos e tamanhos adequados ao gosto dos 
esgrimistas, porém, é obrigatório que permita um só modo de empunhar, isto é, não 
deve possibilitar ser empunhado em mais de um lugar (Regulamento de Material da 
FIE). 
 
 
3.2. A FUNÇÃO DOS DEDOS NA EMPUNHADURA 
 

O polegar e o indicador seguram firmemente a arma e dirigem a ponta nos 
diferentes movimentos ofensivos e defensivos. Os outros dedos ajudam os dois 
primeiros a manter a ponta nos diversos movimentos executados. Devem agir por 
variação de pressão sobre o punho. 
 
3.3 O DOIGTÉ 
 

O doigté é a faculdade de conduzir a ponta da arma, em ofensiva, defensiva e 
contraofensiva, somente pela ação dos dedos polegar e indicador. É uma habilidade 
absolutamente indispensável para realização de movimentos de ponta ofensivos e 
contraofensivos ou se defender dos ataques adversários. O doigté consiste em aumentar 
ou diminuir a intensidade da pressão dos dedos sobre o punho da arma. 
 
3.4 O SENTIMENTO DE FERRO 
 
3.4.1 O sentimento de ferro é considerado como a sensibilidade tátil do esgrimista, e cresce 
juntamente com o desenvolvimento do doigté. Ele permite prolongar a sensibilidade tátil até 
a extremidade da ponta da arma, e serve para perceber as intenções e a vontade do 
adversário, que são transmitidas ao nosso cérebro através da lâmina e dos dedos. 
Permite variar a intensidade e escolha dos contatos com a lâmina do adversário e bem 
executá-los.  
 
3.4.2 Adquire-se após alguns anos de trabalho contínuo. Esta habilidade psicomotora de 
independência muscular permite ao esgrimista agir por automatismo, em tempo 
extremamente curto de milésimos de segundo. O esgrimista que possuir melhor doigté e 
sentimento de ferro, sem dúvida, levará vantagem no combate. 
 
3.4.3 O punho reto (francês) é o que melhor permite esta variedade de efeitos, segundo 
as necessidades táticas do assalto. Também, possibilita que a arma seja empunhada curta 
ou longa, conforme as intenções do esgrimista. Curta, com a mão mais próxima do copo 
no combate aproximado, nos contatos de lâmina e na defensiva; e longa, para ataques 
com maior alcance e nos contra-ataques, através do deslocamento da mão para trás, de 5 a 
6 cm, sobre o punho. 
 
 3.4.4 O floretista empunhando o punho anatômico também pode desenvolver estas 
qualidades, em especial se teve a iniciação com o punho reto. 
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3.5 DEFEITOS A EVITAR NA EMPUNHADURA DO FLORETE DE PUNHO RETO 
 

Grande atenção deve ser dedicada ao modo de empunhar o florete. Todo modo de 
mantê-lo na mão, que não seja o descrito neste texto, provoca desperdício de energia, 
falta de precisão nos movimentos de ponta, contração desnecessária e fadiga nos 
músculos do braço armado. Os defeitos mais frequentes são os seguintes: 
 
a) alongamento do indicador sobre o punho - diminui a firmeza, a autoridade e a 
resistência aos contatos com a lâmina do adversário; 
 
b) o dedo mínimo não colocado sobre o punho - na maioria das vezes, esse defeito 
provém da posição indevida dos dedos polegar e indicador sobre o punho. É 
observado nos esgrimistas que repousam o punho da arma sobre a primeira falange 
do indicador, provocando geralmente a contração permanente do antebraço e a falta de 
firmeza, resultado da perda de um quinto ponto de apoio sobre o punho;  
 
c) segurar a arma pelo pomo - pouco comum no florete, permite aumentar o comprimento 
efetivo da arma em alguns centímetros, mas prejudica a leveza e a precisão dos 
movimentos de ponta, diminuindo também a autoridade dos movimentos defensivos; 
 
d) os dedos polegar e indicador não estando corretamente posicionados – uma posição errada 
desses dois dedos não permite resistir aos contatos mais fortes entre lâminas;  
 
e) o indicador somente como apoio no punho – acarreta falta potência aos movimentos. O 
indicador deve exercer realmente pressão sobre o punho; 
 
f) o polegar alongado achatado sobre o punho - interdita toda contração dos dedos 
motores indispensáveis à realização de ações com contato de lâmina. Anula a percepção 
táctil da qual depende o sentimento de ferro; 
 
g) o polegar e o indicador não estando contra o copo - aumenta a amplitude dos 
movimentos da ponta e diminui a autoridade e a qualidade da defensiva; e 
 
h) o pulso flexionado num sentido errado - o ângulo formado pela arma e pelo antebraço 
anula uma boa cobertura. 
 
 
 

 
 
  
 

 



INTENCIONALMENTE EM  BRANCO 
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CAPÍTULO IV  
A POSIÇÃO DE GUARDA 

 
 
 
4.1. GENERALIDADES 
 
4.1.1 A guarda, em todas as armas da esgrima, é a 
posição fundamental, e de sua correção depende a 
boa execução de todos os movimentos. É a única 
posição que permite ao esgrimista estar igualmente 
preparado para o ataque, a defesa e a 
contraofensiva. É a posição ideal em que as 
diversas ações de esgrima podem ser 
executadas com as maiores possibilidades de 
sucesso. 
 
4.1.2 Só se consegue alcançar a guarda ideal muito raramente. O esgrimista já cansado 
e fatigado não consegue realizá-la com perfeição. Igualmente, a individualidade biológica 
influencia. Entretanto, será sempre útil tomá-la nas melhores condições técnicas possíveis.  

 
4.1.3 O tempo utilizado para a consolidação da guarda correta nunca será perdido. Ao 
contrário, os maus hábitos adquiridos nesta posição prejudicarão o progresso do esgrimista, 
chegando mesmo, durante determinadas ações, a prejudicar a sua evolução. 
 
 
4.2. A GUARDA CLÁSSICA NO FLORETE 
 
4.2.1 Pode-se descrever a guarda clássica como a posição na qual o braço armado, o 
braço não armado, o tronco, a perna da frente e o calcanhar do pé de trás estão e se 
movem em um mesmo plano vertical. As figuras abaixo mostram os cinco tempos da 
entrada em guarda, embora existam outros procedimentos. 
 

 

 

 

 

 
Figura 4.1 - 1º tempo da entrada 

em guarda 
 Figura 4.2 - 2º tempo da entrada 

em guarda 
Figura 4.3 - 3º tempo da entrada 

em guarda 
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Figura 4.6 - Posição de guarda correta  

 
 

4.3. CONSIDERAÇOES MECÂNICAS QUANTO À POSIÇÃO DE GUARDA 
 
4.3.1 O pé da frente - deve estar com sua ponta na direção do adversário, sobre a 
linha diretriz formada entre o seu calcanhar e o calcanhar do pé de trás formando assim 
um ângulo de 90º graus com os pés. Voltado para dentro, ou para fora do corpo, ele 
conduzirá a perna da frente e o corpo a uma posição oblíqua, desviando assim a 
ponta no afundo, que é um movimento de pernas de intenção ofensiva (será 
abordado no capítulo V), tornando o ataque pouco preciso. 
 
4.3.2 O afastamento do pé de trás - deve ser determinado pelo comprimento das pernas do 
esgrimista. O ângulo formado pela coxa e perna deve ser o mesmo para as duas 
pernas e ligeiramente maior que o ângulo reto. 
 
4.3.3 O equilíbrio perfeito - é assegurado pela posição de guarda correta e bem 
executada. 

 
4.3.4 O pé de trás - deve ser colocado perpendicularmente ao pé da frente, permitindo haver 
o máximo apoio sobre o solo, para impulsionar o corpo no afundo. Os calcanhares 
devem se encontrar na mesma linha diretriz. 

 
4.3.5 O tronco - deve estar equilibrado sobre os quadris e ficar no mesmo plano do braço 
armado, o mais perfilado possível, tendo em vista oferecer o menor alvo possível às ofensivas 
do adversário, e assegurando, também, o equilíbrio perfeito para a execução das 
ofensivas. 
 

 

 

 
Figura 4.4 - 4º tempo da entrada em 

guarda 
Figura 4.5 - 5º tempo da entrada em 

guarda 
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4.3.6 O braço livre - deve estar levantado e flexionado, com a mão não armada 
descontraída. Sua utilidade a fim de alcançar velocidade e estabilidade é incontestável, 
principalmente, no afundo e na volta à guarda, que é o retorno do final do afundo à 
posição de guarda.  
 
4.4. DEFEITOS A EVITAR 
 
4.4.1 Na posição de guarda, os floretistas podem apresentar os seguintes defeitos: 
 
a) excesso de peso sobre a perna da frente - prejudica o afundo, pois o pé da frente 
deixa o solo com dificuldade e a perna de trás, estendida, perde um pouco da sua 
impulsão; 
 
b) excesso de peso sobre a perna de trás - causa sobrecarrega na perna de trás, 
acarretando atraso e esforço desnecessário.  Com isso, a projeção do corpo para frente é 
dificultada e o afundo é saltado; 

 
c) pés cruzados - não permite manter o pé de trás flexionado durante os deslocamentos. 
Com isso, o esgrimista sempre o coloca no solo primeiramente pela ponta, e somente 
depois coloca o calcanhar. Nas ações ofensivas precedidas de marcha, que é um 
deslocamento realizado para frente (será abordado no capítulo VIII), o impulso é feito pela 
ponta do pé de trás; os deslocamentos são oblíquos e, geralmente, com má repartição do 
peso do corpo sobre as pernas; 
 
d) pé da frente para dentro - torna obliquo os deslocamentos e o afundo; 
 
e) pé de trás aberto ou fechado - quando aberto, diminui a principal superfície de apoio 
sobre a pista, que é a área onde ocorre o combate, e desliza no momento de 
impulsão da perna de trás; quando fechado, diminui a estabilidade da posição de 
guarda e torna impossível colocar os quadris de perfil diante do adversário; 
 
f) joelhos fechados - geralmente, é um defeito que decorre da má posição dos pés e, 
às vezes, do pouco empenho do atleta; 
 
g) excesso de flexão das pernas - produz muita contração muscular. Os movimentos são 
executados com retardo e, portanto, com um tempo de esgrima perdido; 

 
h) falta de flexão das pernas - conduz o esgrimista a atacar inclinando muito o corpo para 
frente e retomar a guarda para trás com grande esforço. Resulta em falta de rapidez 
na ofensiva; 

 
i) peito muito exposto - o alvo oferecido ao adversário apresenta uma grande superfície. 
Na ofensiva, os deslocamentos da mão são demasiados largos e os ataques muito 
pesados, lentos e ainda sujeitos a perda do equilíbrio; 
 
j) posição com perfil exagerado do corpo - a posição é anormal e produz fadiga 
excessiva devido à rigidez muscular. Em consequência, as paradas, que são os 
movimentos de defesa da esgrima, são largas e irregulares, e as respostas, que são 
as ofensivas realizadas por quem se defendeu de um ataque, pouco rápidas; e 
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k) posição defeituosa do braço não armado (quando o braço fica caído bem para trás 
na posição de guarda, criando dificuldade para a realização do afundo) - os 
esgrimistas que cometem esse erro são obrigados a saltar ou correr. Outros atletas 
levam o braço livre demasiadamente para a lateral do lado do braço armado, produzindo, 
automaticamente, um desvio da ponta do florete para o lado oposto e uma evidente falta 
de precisão. 
 
4.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
4.5.1 A posição de guarda clássica é obrigatória no início do combate e a cada reinício 
após alguma interrupção do confronto. Ao comando de “em Guarda” os esgrimistas 
devem se posicionar imóveis na guarda clássica correta. 
 
4.5.2 A variação da posição de guarda é possível, devendo-se adaptá-la ao tipo 
físico do praticante e às circunstâncias momentâneas das necessidades táticas do 
combate. Há variações combinadas de posição de pernas, braços e tronco, algumas 
vezes convenientes ao floretista, as quais favorecem preparar e realizar suas 
intenções táticas com máximo sucesso, tal como apoiar o peso do corpo sobre a perna 
da frente ou de trás, conforme a ideia ofensiva ou defensiva que se tem em mente. 
 
4.5.3 O equilíbrio do corpo é encontrado pelo floretista com o deslocamento 
adequado de seu centro de gravidade à frente ou para trás, sempre conservando o 
tronco ereto e perfilado, a fim de evitar o inadvertido e prejudicial deslocamento do 
peso do corpo ou que o adversário identifique suas intenções. 
 
4.5.4 O ataque torna-se mais fácil quando o centro de gravidade do corpo é levado 
para frente. O pé de trás, ligeiramente para dentro, permite assegurar um melhor 
bloqueio no momento do impulso feito pela extensão da perna. Esta posição reparte o 
empuxo sobre toda a extensão do pé de trás e limita o seu deslizamento. 

 
4.5.5 É indispensável desfazer certas críticas que pretendem taxar a esgrima como 
desporto incompleto, por ser praticado somente de um lado, portanto suscetível de 
produzir deformações. Os exercícios físicos com os dois lados do corpo e o trabalho 
alternativo com ambas as mãos, proporcionam ao esgrimista um desenvolvimento 
físico harmônico e completo. 
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5.1 GENERALIDADES 
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CAPÍTULO V  
O DESENVOLVIMENTO  

 
 
 
5.1. GENERALIDADES 
 
5.1.1 Desenvolvimento é o alongamento do 
braço armado seguido de afundo. É 
considerada a forma mais correta de ataque e 
apresenta, sobre a flecha, que é um movimento 
de pernas ofensivo muito semelhante a uma 
corrida, a vantagem de conservar um equilíbrio 
constante e de utilizar todos os recursos para 
prolongar a continuidade das ações em caso de 
insucesso de ataque. 
 
5.2. DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO  
 
5.2.1 Estando na posição de guarda, permanecendo com o corpo imóvel, alongar o 
braço armado sem rigidez, levando a mão à altura do queixo com as unhas para cima. A 
seguir, realiza-se o afundo, que é um movimento de pernas realizado 
levantando ligeiramente a ponta do pé da frente e avançando-o rente ao solo, 
impulsionado juntamente com o corpo pela perna de trás, que termina totalmente 
alongada. O pé de trás deve permanecer completamente no solo. O braço desarmado, 
com a mão aberta, os dedos alongados e o polegar para cima, é projetado, e se coloca 
numa posição paralela à perna de trás. O pé da frente pousa pelo calcanhar e depois se 
coloca completamente no solo, o joelho com a vertical passando pelo meio do pé e o 
corpo ligeiramente inclinado para frente, com a mão armada na altura dos olhos. 
 
 
5.3 ESTUDO MECÂNICO DO DESENVOLVIMENTO 
 
5.3.1 Coordenação psicomotora - na execução do desenvolvimento, o braço, o 
tronco e as pernas têm funções específicas. A dificuldade é coordenar harmonicamente 
as diferentes ações e executá-las com rapidez e flexibilidade.  
 
5.3.2 O alongamento do braço armado - deve ser completo e relaxado; a mão em 
supinação, sem elevações nem oposições exageradas, que podem diminuir a extensão e 
a precisão do ataque; e o ombro deve relaxado. O braço armado ao final do 
desenvolvimento deve formar uma linha reta com o florete, com a linha dos ombros e 
com o braço da mão não armada. A ponta da arma deve estar ligeiramente mais baixa 
que a mão armada, e terá uma posição final em função do alvo que se deseja tocar. 
 
5.3.3 A mão armada - é importante insistir sobre a posição da mão em supinação. Essa 
posição dá o máximo de precisão ao movimento. Ao contrário, a posição com o 
polegar para cima é uma posição mista, na qual o menor deslocamento do mesmo, 
para a direita ou para a esquerda, acarretará, inevitavelmente, o afastamento da ponta 
nos sentidos horizontal e vertical. Seus movimentos de elevação e oposição do lado da 
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lâmina do adversário devem cobrir e proteger o desenvolvimento, a fim de tocar mais 
facilmente e garantir melhor cobertura. A supinação completa permite enganar 
facilmente as paradas do adversário, que é quando um esgrimista subtrai seu ferro de 
uma defensiva, e escapar às tomadas de ferro, que é quando um esgrimista subtrai 
sua lâmina da tentativa do adversário dominá-la com sua arma. Para enganar ou 
escapar, o esgrimista realiza um leve descerrar dos dedos. Todas as outras posições 
de mão necessitam uma intervenção do punho e mesmo do braço armado, provocando 
uma contração e perda de precisão. 
 
5.3.4 O uso das pernas - o pé da frente eleva-se pela ponta e é lançado para frente a 
uma distância variável, conforme a estatura e a intenção tática do praticante. Desloca-
se rasante ao solo, e nele apoia-se, primeiramente, com o calcanhar e, depois, em 
sua totalidade. Ao mesmo tempo, a forte impulsão para extensão da perna de trás dá 
velocidade máxima ao golpe.  
          A ação da perna de trás começa desde o momento em que o pé da frente 
abandona o solo, com a máxima potência sendo atingida somente quando o quadril é 
levado para frente, permitindo um impulso horizontal. A impulsão deve ser realizada num 
plano horizontal, pois toda elevação desnecessária ocasionará perda de velocidade.  
          O pé de trás permanece completamente no solo, constituindo firme ponto de apoio, 
bloqueando o movimento do afundo e assegurando perfeito equilíbrio. 
 
5.3.5 O centro de gravidade - o esgrimista deve manter seu centro de gravidade de 
modo a permitir avançar a planta do pé da frente sem dificuldade, deixando sobre a perna 
de trás uma resistência suficiente, mas não exagerada, para que possa obter uma 
explosão instantânea dos músculos, como uma mola comprimida que se libera.  
 
5.3.6 O braço não armado - tem no desenvolvimento duas funções muito 
importantes:  
 
a) função propulsora - a projeção explosiva do antebraço descontraído para trás, no 
prolongamento do braço, dá ao desenvolvimento um suplemento de potência. O braço 
descreve um arco de círculo, tendo como centro e ponto de apoio a articulação do 
ombro; e 
 
b) função de equilíbrio - no final do movimento, o braço não armado permanece numa 
posição sensivelmente paralela com a perna de trás. Em nenhum caso, o braço de trás 
deve se afastar do plano vertical do corpo, porque apenas nesta posição ele estabiliza 
o desenvolvimento.  
 
5.3.7 A extensão do afundo - o afundo deve ser exercitado de maneira que o 
praticante consiga a maior extensão possível, com a perna de trás e a coxa da perna da 
frente em uma linha reta. Para a obtenção dessa correta extensão máxima, é preciso 
que a perna de trás esteja estendida e a tíbia da perna da frente esteja na vertical do 
calcanhar. É importante que o desenvolvimento, partindo da imobilidade, seja 
executado sem preparação e sem esforço muscular perceptível pelo adversário, para 
não denunciar antecipadamente a ofensiva. 
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5.4 DEFEITOS A EVITAR NO DESENVOLVIMENTO 
 
5.4.1 Na fase de execução do desenvolvimento: 
 
a) tempo de pausa entre o alongamento do braço e o afundo - este defeito expõe a 
intenção do esgrimista, tornando-o vulnerável às ações adversárias ao ferro; 
  
b) braço armado encolhido - prejudica a precisão e a apreciação da distância e, às 
vezes, dá possibilidade ao contra-ataque adversário ganhar um tempo de esgrima, 
durante a execução do desenvolvimento; 
 
c) braço armado se abaixando com o corpo - retira toda a precisão do golpe e 
acarreta falta de autoridade às ações ao ferro na linha alta; 
 
d) no início do desenvolvimento, o pé da frente deixa o chão por inteiro ou pelo 
calcanhar - nos dois casos, o afundo é saltante. Em consequência da elevação 
exagerada da perna da frente quando o calcanhar é o primeiro a deixar o chão, a 
partida do pé da frente é feita em dois tempos; 
 
e) o pé da frente pousa com o solado por inteiro ou sobre a planta da sola - não 
permite bloquear o final do desenvolvimento, nem manter o equilíbrio, em caso de 
insucesso do ataque; 
 
f) perna da frente lançada no prolongamento da coxa - o afundo não mais é rasante. 
O pé pousa muito à frente da linha do joelho, e este fica atrás da vertical que passa 
pelo meio do pé; 
 
g) pé de trás não permanece com a sola toda no solo - a superfície de apoio no chão 
é insuficiente e o desenvolvimento carece de aceleração e de equilíbrio; 
 
h) pé de trás deslizando - o desenvolvimento é executado deixando cair o tronco 
para frente no momento da explosão. Não existindo mais qualquer resistência no 
ponto de apoio, a potência é praticamente nula. Este defeito não permite uma real 
apreciação da distância até o adversário; 
 
i) pé de trás se abrindo no prolongamento do afundo - o impulso é feito somente com 
a ponta do pé e, em consequência, o impulso é insuficiente. A falta de 
perpendicularidade dos dois pés conduz ao desequilíbrio; 
 
j) corpo insuficientemente de perfil - o impulso não é executado no plano vertical e, 
em consequência, se encontra reduzido. O desenvolvimento é pesado e com pouca 
aceleração; e 
 
k) má utilização do braço não armado - a extensão do antebraço acima da horizontal 
dos ombros ou abaixar o braço antes do alongamento do antebraço, diminuem a 
velocidade, a coordenação, o equilíbrio e a harmonia do desenvolvimento. O 
esgrimista que não utiliza corretamente seu braço não armado tem uma tendência 
natural para abusar dos ataques em flecha. 
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5.4.2  Na posição final:  
 
a) mão baixa (ponta mais alta que a mão) - se o braço armado se abaixa com o 
corpo, o ataque carece de alcance e a precisão é reduzida. A lâmina se curva no 
sentido errado, arriscando se quebrar; 
 
b) corpo inclinado para frente - prejudica a execução correta das ações enquanto 
“estiver no afundo”, e dificulta o retorno à guarda. Este defeito não permite apreciar a 
distância exata, fazendo com que o esgrimista se apoie sobre o alvo, e que a lâmina 
tenha uma curvatura exagerada; 
 
c) joelho da frente ultrapassa a vertical que passa pelo meio do pé - a coxa não está 
mais na horizontal e o quadril, posicionado muito abaixo, torna a retomada da guarda 
muito difícil. Falta base ao desenvolvimento; 
 
d) joelho atrás da vertical que passa pelo meio do pé - o desenvolvimento é 
insuficiente e o ataque carece de alcance; e 
 
e) o pé da frente voltado para dentro - conduz a um deslocamento do joelho para 
dentro e, em consequência, provoca falta de equilíbrio. Este defeito tira o corpo do 
plano vertical no momento da retomada da guarda. 
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6.1 GENERALIDADES 
6.2 ESTUDO TÉCNICO 
6.3 ESTUDO TÁTICO 
6.4 DEFEITOS A EVITAR 
NA VOLTA À GUARDA 

CAPÍTULO VI  
A VOLTA À GUARDA  

 
 
 
6.1. GENERALIDADES 
 
6.1.1 A volta à guarda é a ação de retornar à 
posição de guarda partindo do final do afundo.  
 
6.2 ESTUDO TÉCNICO 
 
6.2.1 Ao terminar o afundo, a guarda pode ser retomada 
tanto para trás quanto para frente, de acordo com a 
intenção do esgrimista que realiza o movimento. Pode ser retomada a pé firme ou por um 
salto à retaguarda, não havendo volta à guarda por salto à frente, por sua dificuldade de 
execução e pouca aplicação tática. 
 
6.2.2 A volta à guarda para trás se realiza em três tempos: 
 
a) 1º tempo - a execução perfeita do primeiro tempo depende da velocidade, do equilíbrio 
e da harmonia do retorno à posição de guarda. A perna de trás alongada no 
desenvolvimento se flexiona, rapidamente, no mesmo tempo que o tronco endireita-se e 
que o quadril se desloca para trás, liberando assim a perna da frente. Simultaneamente, a 
planta do pé da frente se levanta e a perna permanece flexionada. Este movimento deve 
ser executado sem elevação do quadril, permitindo que o joelho de trás se desloque num 
plano horizontal; 
 
b) 2º tempo – após o 1º tempo, o corpo toma uma posição que permite a repulsão do solo 
pelo calcanhar do pé da frente. A perna da frente permanece flexionada e sua ação é 
reforçada por uma tração para trás do quadril e do braço desarmado; e 
 
c) 3º tempo - o pé da frente se recoloca, vivamente, retornando à sua posição inicial, na 
mesma distância do pé da frente quando o esgrimista está em guarda, sem elevação 
exagerada e pelo calcanhar, a fim de evitar um tempo de suspensão muito longo. O peso 
do corpo repartido sobre as duas pernas permite toda a ação consecutiva. 
Simultaneamente, o braço armado toma sua posição. 
 
6.2.3 A volta à guarda para frente se realiza em um único tempo, onde a perna de trás 
flexionada se recoloca sob o corpo à sua distância normal do pé da frente. O tronco 
retoma sua posição vertical, o braço desarmado volta a posição normal e o braço armado 
retorna à sua posição na guarda. 
 
6.2.4 A volta à guarda por salto à retaguarda é realizada em dois tempos: 
 
a) 1º tempo: executa- se da mesma forma que o 1º tempo da volta à guarda para trás; e 
 
b) 2º tempo - a repulsão pela perna da frente se realiza com um salto, simultaneamente 
com uma explosão da perna de trás no mesmo sentido do salto, de modo a auxiliar em 
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sua impulsão. Após o salto, o esgrimista chega ao solo com os pés na distância da 
guarda, e os braços retornam à sua posição. 
 
6.3 ESTUDO TÁTICO 
 
6.3.1 O esgrimista escolhe qual volta à guarda irá realizar de acordo com as suas 
intenções táticas dentro do combate. 
 
6.3.2 Deve retornar à guarda para trás quando deseja: 
 
a) fazer fracassar a ofensiva adversária após atacá-lo com afundo, colocando-se 
fora de seu alcance; 
 
b) facilitar a defensiva sobre uma ofensiva adversária após atacá-lo com afundo, 
aumentando a distância; 
 
c) retomar a ofensiva sobre um adversário que rompe após ser atacado, e marcha 
imediatamente após sem iniciar nenhuma ofensiva; e 
 
d) se colocar fora do alcance do adversário por qualquer outra intenção tática.  
 
6.3.3 Deve retornar à guarda para frente quando: 
 
a) o adversário rompe para evitar a ofensiva, se colocando fora de alcance, e não 
marcha na sequência; e 
 
b) a defensiva empregada pelo adversário não se seguiu de nenhuma ofensiva, 
permitindo que o esgrimista continue seu avanço. 
 
6.3.4 A volta à guarda por salto à retaguarda é utilizada quando o esgrimista por 
alguma razão tática deseja se reposicionar a maior distância possível de seu 
adversário após realizar uma ofensiva com afundo. 
 
6.4 DEFEITOS A EVITAR NA VOLTA À GUARDA 
 
6.4.1 Os principais defeitos a evitar na volta à guarda são: 
 
a) peso do corpo sobrecarregando a perna de trás - dificulta os movimentos de recuo; 
 
b) inclinação do tronco para frente - o peso do corpo permanece sobre a perna da frente, 
tornando a retomada da guarda pesada e saltada. O esgrimista repousa o pé da frente 
sobre o solo pela planta; 
 
c) quadril no prolongamento da perna de trás – esse defeito está ligado à posição do 
tronco e tem as mesmas consequências, desequilibrando a retomada da guarda; 
 
d) deslocamento para frente do calcanhar do pé da frente na repulsão da volta à guarda 
para trás – leva à extensão da perna da frente, o corpo se eleva e o impulso não é mais 
horizontal. A retomada da guarda é saltada, sem equilíbrio e as pernas carecem de 
flexão; 



EB60-ME-25.401 

 

6 - 3 

 
e) alongamento da perna da frente no 1º tempo da volta à guarda para trás - provoca a 
elevação do corpo na sequência do movimento; 

 
f) face interna do pé de trás em contato com o solo - este defeito se produz, 
frequentemente, no momento da flexão da perna de trás. A retomada da guarda carece 
de estabilidade; 
 
g) joelho de trás fechado e voltado para dentro – leva a uma rotação do quadril e do 
tronco. Com isso, o peso do corpo está sobre a perna de trás e o esgrimista não 
consegue voltar à guarda;  

 
h) utilização insuficiente do braço não armado - quando o antebraço se flexiona sobre o 
braço, a tração do braço para trás é nula. O esgrimista inclina o tronco para frente e os 
ombros não estão mais perfilados. O braço sai do plano vertical e desequilibra a retomada 
da guarda; 

 
i) afastamento lateral na elevação do braço não armado - prejudica o equilíbrio e provoca 
uma rotação do tronco e do quadril; 

 
j) joelho da frente fechado e voltado para dentro - o pé da frente não se coloca em uma 
boa posição, e torna instável o retorno da guarda; 

 
k) colocação do pé da frente pela planta - impede todo o deslocamento imediato para 
frente e o peso do corpo fica sobre a perna da frente; 

 
l) recolhimento prematuro do braço armado ou não buscar a defensiva imediata após volta 
à guarda – o esgrimista se expõe à ofensiva adversária na retomada da guarda e a 
defensiva torna-se difícil; e 

 
m) recolhimento tardio do braço armado - facilita a ofensiva adversária por ataque ao 
ferro. 
 
 
 
 
 

 



INTENCIONALMENTE EM  BRANCO 
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7.1 GENERALIDADES 

7.2 O  MECANISMO   DE 
DESEQUILÍBRIO  DA  FLECHA 
7.3 DEFEITOS A EVITAR NA FLECHA 
7.4  EMPREGO TÁTICO DA FLECHA 
7.5 VANTAGENS E INCONVENIENTES 
DA FLECHA 

 CAPÍTULO VII  
A FLECHA 

 
 
 
7.1. GENERALIDADES 
 
7.1.1 A flecha é um movimento ofensivo da 
esgrima. Consiste no alongamento do 
braço armado, seguido do desequilíbrio do 
corpo para frente. O término do movimento 
caracteriza-se por um salto à frente, 
quando ocorre a ultrapassagem do pé de 
trás pelo da frente.  
 
7.2. O MECANISMO DE DESEQUILÍBRIO DA FLECHA 
 
7.2.1 A boa execução da flecha depende da correção do desequilíbrio que a 
precede, podendo ser realizado em três situações: 
 
a. Partindo da posição de guarda: 
 
1) o desequilíbrio à frente, após o alongamento do braço armado, é obtido com o 
deslocamento do centro de gravidade à frente, avançando a bacia e tronco, 
flexionando a perna dianteira, até provocar o máximo desequilíbrio para frente; 

 
 

 
Figura 7.1 – Posição de partida 
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2) o corpo, inteiramente de perfil, é inclinado à frente, no prolongamento da 
perna de trás, com o peso do corpo inteiramente sobre a perna dianteira. No 
mesmo plano vertical, estão os braços, pernas e tronco;  
 

 
Figura 7.2 - Posição de desequilíbrio 

 
3) a perna de trás - o pé de trás ultrapassa o da frente num salto impulsionado 
pela explosão da perna dianteira. O tronco, que está de perfil e no prolongamento 
de perna de trás, é projetado à frente, com o pé da frente apoiado em sua parte 
anterior e com o calcanhar levantado; 
 

 
Figura 7.3 - Final da flecha 

 
4) o braço desarmado - como no desenvolvimento, tem importante função motora 
e de equilíbrio;  
 
5) a suspensão – o alvo deve ser tocado com o corpo em suspensão, sem que 
haja contato do pé com o solo; 
 
6) colocação do pé de trás no solo – após o salto, o pé de trás se recoloca no 
solo, recebendo o impacto do salto de maneira equilibrada, de modo a possibilitar 
uma corrida em aceleração; e 
 
7) corrida após a flecha – após a flecha, deve ser realizada uma corrida de 
passada curta e acelerada, a fim de gerar o máximo possível de velocidade ao 
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movimento. 
 
Observação: partindo da posição de guarda, o esgrimista pode se utilizar das 
seguintes formas para conseguir o desequilíbrio para a flecha: 
 
- a partir da imobilidade, tal como descrito acima; 
 
- aumentando a amplitude de balanceamentos sucessivos, para frente e para trás, 
até provocar o desequilíbrio para frente; 
 
- avançando o pé de trás para junto do pé da frente e desequilibrando à frente; e 
 
- saltar atrás juntando o pé da frente ao de trás, inclinando o corpo à frente ou 
afastando o pé traseiro para trás para causar o desequilíbrio. 
 
b. Do meio afundo - o meio afundo é um movimento idêntico ao afundo, porém 
realizado com menor amplitude. Pode ser usado para o desequilíbrio da flecha 
transportando-se o peso do corpo sobre a perna da frente, e passando o pé de 
trás à frente num salto. A flecha deve ser seguida de uma corrida em aceleração 
para que não haja perda de velocidade. 
 
c. Após um afundo - com o braço armado alongado, tirar o apoio dado pela perna 
da frente, colocando a planta do pé dianteiro um pouco para trás, de modo a 
colocar o corpo no prolongamento da perna de trás e desequilibrá-lo para frente, 
com o tronco de perfil em face do adversário. O braço não armado, alongado e 
descontraído, volta à horizontal para desempenhar a função de contrapeso na 
execução da flecha.  
Também se pode, após um afundo, reconduzir o pé de trás para bem perto do pé 
da frente, levando o peso do corpo sobre a perna da frente, que permanece 
flexionada, com o tronco ligeiramente inclinado à frente; o braço não armado, 
alongado, retorna à altura do ombro para execução da flecha. A flecha termina 
quando o pé de trás toca novamente a pista, e o prosseguimento da flecha, 
executado em corrida, normalmente será uma variação de ação ofensiva, que são 
continuações de ofensivas que não tenham tocado o adversário e serão 
detalhadas futuramente nesse manual. 
 
 
7.3. DEFEITOS A EVITAR NA FLECHA 
 
Os principais defeitos a se evitar na flecha são: 
 
a) pouca velocidade - os dois defeitos que impedem o desenvolvimento de toda a 
velocidade são quando o centro de gravidade fica insuficientemente transportado 
para frente ou ocorre partida denunciadora do pé de trás; 
 
b) perda de equilíbrio lenta - na execução da flecha, deve-se efetuar a perda de 
equilíbrio o mais rápido possível. Somente nesse momento, é que o pé de trás 
passará naturalmente o da frente; 
 
c) braço armado encolhido - na flecha como em todo o ataque, a proteção durante 
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a execução deve ser assegurada pela extensão prévia do braço armado, 
adequada elevação e oposição da mão armada; 
 
d) alongamento vertical da perna da frente no desequilíbrio – provoca uma 
elevação exagerada do corpo, tirando velocidade e extensão da flecha;  
 
e) desequilíbrio insuficiente – não é possível impulsionar a flecha corretamente, 
logo, ela é muito verticalizada e com pouca extensão; 
 
f) joelho da frente para dentro na saída da flecha – deseixa a flecha, diminuindo 
sua precisão e velocidade, tornando mais difícil a retomada do equilíbrio;  
 
g) extensão incompleta da perna da frente – a flecha tem pouca amplitude e 
velocidade; e 
 
h) perfilamento insuficiente do corpo – diminui a amplitude da flecha. Esse defeito 
é normalmente ocasionado por uma má posição do braço não armado. 
 
 
7.4. EMPREGO TÁTICO DA FLECHA 
 
7.4.1 A flecha é um movimento ofensivo que permite tocar o adversário partindo 
de uma grande distância, sendo geralmente empregada nas linhas altas , para 
evitar exposições ao contra-ataque. Pode ser empregada com vantagem nos 
seguintes casos: 
 
a) contra esgrimistas que recuam ou se mantêm muito perto durante o jogo; 
 
b) em remessa, que é uma das variedades de ações ofensivas, após uma parada 
adversa sem resposta; 
 
c) nas linhas fechadas com elevação e oposição da mão armada; 
 
d) sobre as preparações adversas: engajamentos, mudanças de engajamentos; e 
 
e) em resposta a tempo perdido, que é uma das ofensivas da esgrima realizada 
por quem se defendeu de um ataque, e sobre a retomada da guarda adversária. 
 
7.4.2 A flecha muitas vezes pode ajudar esgrimistas que possuam desvantagens 
em termos de estatura com relação aos seus adversários, devido à maior distância 
que pode ser executada. Na corrida após sua execução, o esgrimista deve 
ultrapassar o adversário pela esquerda ou pela direita, e essa opção é tomada de 
acordo com a linha em que se deseja tocar o adversário.  
 
7.5. VANTAGENS E INCONVENIENTES DA FLECHA 
 
7.5.1 A preparação para a ofensiva com flecha - o deslocamento em flecha no 
ataque é um modo rápido e autoritário de ofensiva, que permite tocar de longe. 
Sua preparação deve ser discreta e pouco perceptível.  
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7.5.2 O efeito surpresa - a flecha proporciona um grande efeito surpresa. Por isso 
mesmo, deve ser utilizada com discernimento e não ser transformada em norma 
permanente de ofensiva. 
 
7.5.3 O principal inconveniente - quando o floretista já se encontra sem equilíbrio, 
a flecha não permite outro recurso em caso de insucesso. Por conseguinte, diante 
de um bom esgrimista, com espírito defensivo, ela expõe o atacante a sofrer 
respostas ou esquivas eficazes. 
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CAPÍTULO VIII  
A MEDIDA E OS DESLOCAMENTOS 

 
 
 
8.1. GENERALIDADES 
 
8.1.1 A distância entre dois esgrimistas 
varia constantemente durante o combate, 
desde o corpo a corpo até a distância na 
qual não podem tocar, seja com uma flecha 
ou afundo. Denomina-se medida a distância 
em que dois esgrimistas se encontram em 
determinado momento do combate podendo 
atingir o adversário executando um afundo. 
Diz-se que um esgrimista está na sua justa 
medida quando ao tocar o adversário, 
realizando um afundo com o máximo de 
extensão, a lâmina se flexiona ligeiramente. 
 
8.1.2 São consideradas as seguintes medidas 
que dois esgrimistas podem estar um do outro: 
 
a) curta medida; 
 
b) do alongamento do braço; 
 
c) do afundo; 
 
d) do passo à frente afundo ou da flecha; 
 
e) do passo à frente flecha; e 
 
f) longa medida. 

 

8.2. MECANISMO E EMPREGO TÁTICO DAS DIFERENTES MANEIRAS DE GANHAR 
A MEDIDA EM ESGRIMA 
 
8.2.1 Os deslocamentos à frente devem ser realizados com atenção, pois o 
adversário pode executar uma ação ofensiva sobre nossa aproximação. 
Usualmente, os deslocamentos são pequenos – uns trinta centímetros -, em 
harmonia com os movimentos da mão e do braço armado. Os deslocamentos 
específicos da esgrima para avançar são: 
 
a) marcha - deslocar o pé anterior para frente seguido do pé de trás, que vem se 
colocar à sua distância. É executada prudentemente, por meio de pequenos 
passos; 
 



EB60-ME-25.401 

 

8 - 2 

b) marcha invertida - aproximar o pé de trás do pé frente e repor este à frente. 
Juntar o pé de trás ao pé da frente e partir afundo em seguida. É uma maneira 
que permite, no decorrer do deslocamento, surpreender o adversário; 
 
c) salto à frente - saltar à frente com os dois pés, ao mesmo tempo e mantendo a 
distância entre eles, tem a finalidade de provocar, no adversário, uma ação 
ofensiva ou contraofensiva sobre as quais podemos tirar partido; 
 
d) passo duplo à frente - passar o pé traseiro pelo pé da frente e recolocar este 
à sua distância, tal como ao caminhar. Deve-se buscar manter a 
perpendicularidade entre os pés; e 
 
e) balestra - salto à frente unindo os pés pelos calcanhares ao chegar novamente 
ao solo e, ininterruptamente, executar o afundo na sequência; permite ganhar a 
medida, mais rapidamente, nas ações ofensivas, especialmente quando a 
distância é maior entre os esgrimistas. 
 
8.3. MECANISMO E EMPREGO TÁTICO DAS DIFERENTES MANEIRAS DE SAIR DA 
MEDIDA EM ESGRIMA 
 
8.3.1 Os deslocamentos para trás são usados para sair da medida, evitando a 
aproximação do adversário. Podem ser associados às esquivas e às paradas. 
Comumente são realizados em função da intenção tática, em harmonia com os 
movimentos da mão e do braço armado; eles são bem maiores que os 
deslocamentos para frente. Os deslocamentos específicos da esgrima para recuar 
mais utilizados são: 
 
a) romper - deslocar o pé posterior para trás e trazer o pé da frente à sua 
distância. Romper é a forma mais usual para o recuo normal, prudente, atento e 
indispensável para manter a medida; 
 
b) romper invertido - deslocamento do pé da frente para trás, unindo ao pé de 
trás pelos calcanhares e mantendo um ângulo de 90º graus entre eles,  seguido do 
pé de trás se deslocando e mantendo a distância entre eles; 
 
c) salto à retaguarda - saltar atrás com os dois pés, ao mesmo tempo e 
mantendo a distância entre eles. Permite colocar-se rapidamente fora do alcance 
do adversário; e 
 
d) passo duplo à retaguarda - passar o pé anterior para trás do pé posterior e, 
após, passar o anterior pelo posterior para colocá-lo à sua distância na posição de 
guarda. Permite sair da medida do adversário, conservando a sua posição de 
equilíbrio. 
 
8.4. DEFEITOS A EVITAR NOS DESLOCAMENTOS 
Os principais defeitos que ocorrem nos deslocamentos são: 
 
a) começar a levantar o pé da frente pelo calcanhar  – decorrente de uma postura 
errada, apoiando a maior parte do peso corporal sobre a perna da frente; porém, é 
mais comum devido à falta de empenho ou treinamento. O esgrimista levanta o pé 
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exageradamente na marcha e, geralmente, o desenvolvimento imediato será 
saltado e não rasante ao solo; 
 
b) flexão insuficiente do pé de trás - o esgrimista pisará pela planta-calcanhar, 
causando uma perda de tempo e equilíbrio instável; 
 
c) marchar com as pernas insuficientemente flexionadas - diminui a explosão da 
perna traseira no desenvolvimento imediato ao deslocamento; é causado por um 
afastamento insuficiente entre os pés ou falta de empenho; 
 
d) arrastar os pés nos deslocamentos - causado pela falta de treinamento e de 
equilíbrio com a má posição dos pés na guarda; 
 
e) levantar e abaixar o corpo sobre as pernas durante o deslocamento -  
ocasiona uma perda de tempo, um retardo, prejudica a instantaneidade do ataque, 
que deveria surpreender; é causado pela falta de habilidade motora ou de 
empenho; 
 
f) oscilar o tronco para frente e para trás durante os  deslocamentos - devido à 
falta de habilidade motora ou de empenho. O desenvolvimento imediato ao 
deslocamento não será instantâneo; 
 
g) deslocar-se obliquamente - provém da rotação da bacia ou, principalmente, da má 
posição dos joelhos durante os deslocamentos; e 
 
h) deslocamento levantando exageradamente os pés – geralmente os 
deslocamentos se tornam muito grandes e um dos pés fica em suspensão por 
tempo demasiado. 
 
 
8.5. OBJETIVOS A ATINGIR NOS DESLOCAMENTOS 

 

8.5.1 Controlar e sentir a medida - os deslocamentos devem ser estudados de 
modo preciso. O instrutor deverá ministrar uma lição bem movimentada, 
obrigando, progressivamente, o aluno a controlar e sentir a sua justa medida. 
Assim, o aluno adquirirá um movimento de pernas, leve, fácil, rápido, instintivo e 
variado. 
 
8.5.2 Noção exata de distância - a distância que separa os dois esgrimistas, 
durante o combate, muito raramente corresponde ao alcance máximo do 
desenvolvimento de um ou outro esgrimista. Os deslocamentos precedem quase 
todas as ações ofensivas ou defensivas, seja para se colocar no alcance do 
próprio desenvolvimento e tocar, seja para não se colocar fora do alcance do 
adversário, seja para dar mais segurança à parada. Em qualquer caso, é 
necessário ter uma noção exata de distância, a fim de dar eficiência máxima a 
todas as ações. 
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CAPÍTULO IX  
A SUPERFICIE VÁLIDA - AS LINHAS DE ESGRIMA - AS POSIÇÕES DE ESGRIMA 

 
 
9.1. GENERALIDADES 
 

O florete é uma arma imaginada para 
facilitar o estudo da esgrima de ponta. As 
regras que regulam o jogo têm variado de 
acordo com as épocas. No passado, eram 
válidos os golpes que atingiam a superfície do 
tronco compreendida entre a costura da gola 
até a cintura e, do ombro direito, até dois terços do peito. Tudo que estivesse fora 
deste espaço não era computado. Os abusos a que tais regras davam lugar, como 
por exemplo costura da gola extremamente baixa, luvas com punhos exagerados 
para cobrir uma parte do peito, cintos bastantes largos colocados por cima da 
jaqueta, multiplicaram-se de tal modo, que se tornou necessário fazer profundas 
modificações nas regras. 

 
 

Figura 9.1 – Superfície válida 
 
 

9.2 A SUPERFÍCIE VÁLIDA 
 
9.2.1 As condições atuais do Regulamento de Provas da FIE são as seguintes:  
 
a) a superfície válida vai, pela frente, da extremidade superior da gola até a linha 
da prega das virilhas; nas costas e sobre os lados, até uma linha horizontal 
passando pela extremidade dos quadris, havendo exclusão dos braços até os 
ombros; as costuras das jaquetas devendo passar pela ponta do úmero; 
 
b) nas competições com o florete elétrico, a superfície válida deve ser 
inteiramente vestida por uma jaqueta condutora elétrica, cujas especificações 
técnicas e medidas constam do Regulamento de Provas da Federação 
Internacional de Esgrima. Inclusive, a barbela da máscara, que protege o pescoço 
e cobre parte do peito dos floretistas, também, é recoberta parcialmente com 
tecido condutor, como mostrado na introdução deste manual; e 



EB60-ME-25.401 

 

9 - 2 

 
c) sobre o aparelho sinalizador, os toques em superfície válida são assinalados 
por meio de uma luz colorida, verde ou vermelha, para cada floretista em pista. Os 
toques em superfície não válida são assinalados com luz branca. Um toque que 
atinge a superfície não válida não é computado como toque válido, mas 
interrompe a frase de armas e anula, por conseguinte, todo toque subsequente, 
conforme a decisão do árbitro quanto à frase d’armas. 
 
 
9.3 AS LINHAS DE ESGRIMA 
 
9.3.1 Chama-se linha o espaço compreendido entre o lado direito ou esquerdo da 
arma e o limite esquerdo ou direito do corpo do esgrimista, no qual ele pode 
movimentar seu florete, tocar o adversário ou ser tocado. 
 

 

 
Figura 9.2 – Representação esquemática das linhas 

 
 
9.3.2 Para designar as linhas, são adotados os seguintes termos: 
 
a) linha alta externa; 
 
b) linha baixa externa; 
 
c) linha alta interna; e 
 
d) linha baixa interna. 
 
 
9.4 AS POSIÇÕES DE ESGRIMA 
 

Existem oito posições de esgrima dentro das diferentes linhas. A cada linha 
correspondem duas posições de mão: uma com a mão em supinação e, outra, em 
pronação: 
 
a) linha alta externa - posições de terça e sexta; 
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b) linha baixa externa - posições de oitava e segunda; 
 
c) linha alta interna - posições de quarta e quinta; e 
 
d) linha baixa interna - posições de prima e sétima. 
 

 
 

          
Figura 9.3 – Prima Figura 9.4 - Segunda Figura 9.5 - Terça 

   

   
Figura 9.6 - Quarta Figura 9.7 - Quinta Figura 9.8 - Sexta 

   

 

 

 
Figura 9.9 - Sétima  Figura 9.10 - Oitava 
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 CAPÍTULO X  
O ENGAJAMENTO, AS MUDANÇAS DE ENGAJAMENTO, O DUPLO ENGAJAMENTO, 

A AUSÊNCIA DE FERRO E O CONVITE 

10.1. GENERALIDADES 

10.1.1 Engajamento é a situação de 
contato entre duas lâminas. Há tantos 
engajamentos quantas são as posições 
de esgrima e o seu nome é o mesmo que 
o da posição correspondente. Por 
exemplo, o engajamento é em oitava 
quando ambos os esgrimistas têm suas 
lâminas em contato na posição de oitava, 
e assim em todas as posições. Em 
esgrimistas de mãos contrárias, eles não 
estarão engajados na mesma linha. No 
caso de um destro estar engajado em 
sexta, o canhoto estará engajado em 
quarta, pois a lâmina de seu adversário 
estará tocando a sua do lado interno e 
alto da lâmina, caracterizando essa posição.  

10.1.2 Quando não estamos em engajamento, dizemos que estamos em ausência 
de ferro, que é a ação que consiste em abandonar, ou não permitir o contato de ferro do 
adversário. 

10.1.3 A situação de engajamento e ausência de ferro geram no combate diversas 
variedades táticas, que exigem que sejam realizadas  mudanças de engajamento, 
duplos engajamentos ou convites. 

10.2. ESTUDO MECÂNICO DO ENGAJAMENTO 

10.2.1 O engajamento deve ser firme e flexível. Sua execução eficaz depende de 
uma boa empunhadura da arma e do doigté. A linha de engajamento deve ser 
fechada, sem exagero, de modo a impedir que qualquer ataque nela feito, por 
golpe direto, atinja o esgrimista. 

10.2.2 De um modo geral, dois esgrimistas não se sentem convenientemente 
cobertos, quando permanecem engajados na mesma linha. Por este motivo, 
quando um deles se sente ameaçado, instintivamente procura contato na linha 
oposta, para manter a sua cobertura e a superioridade de engajamento. Esta ação 
constitui a mudança de engajamento, que é executada, de acordo com a linha, 
das seguintes formas: 

a) da linha alta para a linha alta - a mudança de engajamento executa-se
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passando a ponta por baixo da lâmina adversa; e 
 
b) da linha baixa para a linha baixa - a mudança de engajamento executa-se 
passando a ponta por cima da lâmina adversa. 
 
10.2.3 O duplo engajamento é um movimento seco e rápido, que consiste em 
passar a lâmina para o outro lado da lâmina adversária, tocando-a de leve, para 
voltar, imediatamente, à primeira posição de engajamento. É um exercício 
excelente, que permite retomar a posição na linha inicial, tornando muito difícil o 
escape da lâmina adversa. 
 
10.2.4 Os engajamentos e duplos engajamentos podem multiplicar-se 
indefinidamente. 
 
10.3. EMPREGO TÁTICO 
 
10.3.1 Executadas com rapidez, as mudanças de engajamento e os duplos 
engajamentos são muito úteis para se ganhar a medida, controlar o ferro 
contrário e fixar a sua atenção, de modo que o adversário não possa executar 
uma ação ofensiva sem pensar, também, na sua defensiva. 
 
10.3.2 Essas mudanças são realizadas normalmente pelos esgrimistas de menor 
estatura. Na defensiva, as mudanças de engajamento e os duplos-engajamentos 
podem ser executados para provocar um ataque do adversário, como um convite, 
e deles tirar partido. Nesse caso, eles serão executados numa cadência menos 
rápida, de maneira a deixar ao adversário a faculdade de realizar o seu ataque. 
 
10.3.3 Contra adversários que empregam mudanças de engajamento, deve-se 
levar em consideração verificar sua real intenção  e, por isto, só atacá-los com 
prudência. 
 
 
10.4. CONSIDERAÇÕES GERAIS QUANTO AOS ENGAJAMENTOS 
 
10.4.1 Os exercícios de repetição do engajamento e da mudança de engajamento, no curso 
das lições, permite ao aluno atingir, progressivamente, o doigté e o sentimento do ferro. 
 
10.4.2 Dois floretistas não podem estar cobertos na mesma linha ao mesmo tempo, o que 
induz o esgrimista em desvantagem à mudança de engajamento, para retomar sua 
superioridade de engajamento e de cobertura. 
 
10.4.3 O combate entre dois esgrimistas é constituído por sucessão de rápidos 
engajamentos e mudanças de engajamentos. Os contatos de ferro têm curta duração e 
são constantemente interrompidos, ou mesmo inexistentes. Por isto, é aconselhável agir 
sobre a lâmina adversária por meio de um ligeiro contato. Durante o combate, os 
momentos de ausência de ferro predominam.  
 
10.4.4 De modo geral, um atleta inexperiente, durante a maior parte do combate, se 
impressiona com a mobilidade da mão do adversário. Isto o faz acreditar que o combate 
não se parece com ao treinamento ministrado pelo instrutor, pois este o ensina a 
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esgrimir partindo normalmente do engajamento. Para evitar esta confusão nas ideias do 
aluno, é preciso que o treinamento seja similar ao combate, a fim de habituá-lo às ações 
com ou sem contato de ferros. 

10.4.5 A lição com engajamento das lâminas cria e aprimora o bom mecanismo, mas não 
desenvolve o senso tático. A ausência de ferro, evidentemente, obriga o aluno a 
raciocinar e desenvolver, no mais alto grau, o seu senso tático. Esta assertiva vem da 
constatação que, durante o combate, a soma da duração dos momentos de ausência de 
ferro predomina, largamente, sobre todas as demais situações nas competições atuais. 

10.4.6 A qualidade da habilidade com que um floretista pode utilizar sua arma depende de 
três fatores principais: empunhadura, doigté e sentimento de ferro. Entretanto, a 
distância que separa os esgrimistas, às vezes, torna difícil ou ineficaz o engajamento. O 
esgrimista, que deseja se apoderar (dominar) do ferro adversário, necessita preceder o 
engajamento de uma marcha ou alongar exageradamente o braço armado. 

10.4.7 A fim de diminuir os riscos de ofensiva adversária sobre um deslocamento, ou 
de uma ação contra a própria lâmina, o esgrimista coordena o engajamento e a marcha 
dando uma ligeira prioridade ao contato de ferros, avançando cauteloso apenas com o 
movimento do pé da frente. Ainda que o perigo não esteja completamente afastado, este 
procedimento proporciona mais eficiência à defensiva, caso o adversário ataque neste 
momento. 

10.5 DEFINIÇÕES DE AUSÊNCIA DE FERRO E CONVITE 

10.5.1 Ausência de ferro é a ação que consiste em abandonar ou não permitir o contato 
de ferro do adversário. 

10.5.2 Convite é a ação que consiste em descobrir uma linha voluntariamente. 

10.6 MECANISMO DOS MOVIMENTOS DA AUSÊNCIA DE FERRO E DO CONVITE 

A ausência de ferro e o convite tomam o nome da linha que eles descobrem. 

a. Ausência de ferro - com os ferros engajados, abandonar o contato movimentando a
lâmina e a mão armada. 

b. Convite - estando os ferros engajados, ou não, tomar uma posição de esgrima na linha
desejada. 

10.7 – ESTUDO TÁTICO DA AUSÊNCIA DE FERRO E DO CONVITE 

10.7.1 A ausência de ferro permite: 

a) subtrair o ferro nas ações ofensivas adversárias;

b) remediar a inferioridade na força de mão, fugindo aos efeitos da potência de mão
adversária; e 
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c) precedida do engajamento, agir sobre as habilidades defensivas do adversário. A
reação provocada pela ausência de ferro é, muito frequentemente, oposta àquela do 
engajamento, possibilitando a execução de uma ação direta. 

10.7.2 O convite permite provocar uma ação ofensiva do adversário, da qual se possa 
tirar proveito. Para ser eficaz, ele deve ser combinado com a marcha, ou com o salto. Sua 
amplitude é em função da intenção tática. 

10.8 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

10.8.1 A ausência de ferro é, às vezes, o resultado de um movimento instintivo, repetido 
muito frequentemente e, neste caso, é um erro que pode ser explorado pelo adversário. 
Na ofensiva, para que a ausência de ferro provoque a reação desejada do adversário, é 
indispensável que o engajamento que a precede seja firme e executado lateralmente. 

10.8.2 O convite, que tem por objetivo provocar a ofensiva do adversário, é de difícil 
emprego. Ele permite obter a vantagem para executar boas ações defensivas sob a 
ofensiva provocada. Na maioria dos casos, o convite provoca ataques compostos, que 
são ataques que visam ludibriar a defensiva adversária, e o atacado pode, com isso, se 
defender ou contra-atacar, de acordo com sua intenção tática. 
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CAPÍTULO XI  
OS ATAQUES SIMPLES 

 
 
 
11.1 GENERALIDADES 

 
O ataque é a primeira ação ofensiva de uma 

frase d’armas. Corretamente executado, consiste no 
alongamento progressivo e ininterrupto do braço 
armado, com a ponta da lâmina ameaçando 
continuamente a superfície válida do adversário até o 
momento do toque, devendo sempre ser realizado 
para frente, seja com marcha, afundo, meio afundo ou 
flecha. No florete, por ser uma arma de convenção, o 
alongamento do braço armado pode ser realizado 
juntamente com o avanço do corpo à frente, a fim de 
dificultar a defesa do adversário. 

 
11.2 OS ATAQUES SIMPLES 

 
11.2.1 O ataque é uma das ofensivas da esgrima. É considerado simples quando 
comporta um só tempo de esgrima, até  tocar o adversário. 

 
11.2.2 Tempo de esgrima é o número de movimentos de ponta que se realiza numa 
ofensiva, durante o avanço do braço armado, até tocar o adversário. Sendo assim, como 
num ataque simples temos somente um tempo de esgrima, quer dizer que só se realiza 
um movimento de ponta em sua execução. 

 
11.2.3 Os ataques devem ser combinados com deslocamentos à frente, seja em marcha, 
salto, meio afundo, afundo, flecha ou qualquer outro existente. Por definição, não podem 
ser realizados com deslocamentos à retaguarda. 

 
11.2.4 Existem três tipos de ataques simples:  

 
a) golpe direto; 

 
b) desengajamento; e 

 
c) corte 
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11.3 O GOLPE DIRETO 
 
11.3.1 O golpe direto é o mais simples dos ataques simples, e consiste em um 
movimento retilíneo da ponta, coordenado com o movimento do corpo para frente. Seu 
êxito no combate depende de uma rápida velocidade de execução e da percepção exata 
da medida por parte do atacante, pois, por ser o mais simples, é também o mais fácil de 
ser defendido, devendo ser executado, portanto, em momentos específicos do combate. 
O golpe direto pode ser feito em todas as linhas, com a mão em supinação ou em 
pronação. 
 
11.3.2 Para a execução do golpe direto nas linhas altas, ao término do alongamento do 
braço para o ataque, a mão estará em supinação e na altura dos ombros, com a ponta 
ligeiramente mais baixa. O movimento de pernas para a realização do ataque impulsiona 
a ponta em direção ao toque. 

 

11.3.3 Para a execução do golpe direto nas linhas baixas, ao término do alongamento do 
braço para o ataque, a mão estará em pronação e mais baixa que a altura dos ombros, 
com a ponta ligeiramente mais alta. O movimento de pernas para a realização do ataque 
impulsiona a ponta em direção ao toque. 

 

11.3.4 O golpe direto pode ser executado taticamente com contato de lâmina ou sem 
contato de lâmina, nas seguinte situações: 

 

a) quando a linha é deixada aberta - situação que raramente se apresenta durante um 
combate; 
 
b) sobre um convite mal executado ou quando o adversário abandona o contato de lâmina 
por movimentos de grande amplitude - ação de bom momento, onde deve haver um bom 
julgamento, a fim de não se estar sendo enganado pelo adversário com um falso 
momento de ataque; 
 
c) em momentos de desatenção do adversário; 
 
d) sobre um engajamento ou mudança de engajamento mal feita, onde a linha esteja 
insuficientemente fechada - tira-se proveito do erro adversário mantendo o contato de 
lâmina e realizando uma oposição de lâminas na linha que se encontra insuficientemente 
fechada; e 
 
e) sobre uma linha completamente fechada - quando se executa uma oposição forte de 
lâmina, a fim de vencer a resistência da lâmina adversária na linha fechada. 
 
11.4 O DESENGAJAMENTO 
 
11.4.1 O desengajamento é um ataque simples, no qual a ponta avança em um só 
movimento parcialmente helicoidal, de uma linha alta para a alta correspondente, ou de 
linha baixa para a baixa correspondente, ou de uma linha alta pra a baixa correspondente 
ou vice-versa. 
 
11.4.2 O desengajamento consiste em passar a ponta para a linha oposta ou 
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correspondente, baixa ou alta, por meio da ação dos dedos polegar e indicador, 
alongando o braço com a ponta constantemente na direção e ameaçando a superfície 
válida do adversário e tocando o alvo no final do movimento. Não é preciso passar a 
ponta muito perto da lâmina ou do braço adversário, porém o mais à frente possível, seja 
por baixo (de linha alta para linha alta) ou por cima (de linha baixa para linha baixa), tudo 
em um só tempo, devendo ser o menos amplo possível.  
 
11.4.3 Na execução do desengajamento da linha alta para a linha alta oposta, a mão 
permanece em supinação completa. A ponta passa para a linha alta oposta pela ação dos 
dedos e com o alongamento do braço, o mais à frente possível sob o braço ou lâmina do 
adversário. Ao final, o braço estará alongado com a ponta ligeiramente mais baixa que a 
altura da mão. O movimento de pernas à frente impulsionará a ponta ao alvo. 
 
11.4.4 Na execução do desengajamento da linha baixa para a linha baixa oposta, a mão 
permanece em supinação completa. A ponta passa para a linha baixa oposta pela ação 
dos dedos e com o alongamento do braço, o mais à frente possível por cima do braço ou 
lâmina do adversário. Ao final, o braço estará alongado com a ponta ligeiramente mais 
alta que a altura da mão. O movimento de pernas à frente impulsionará a ponta ao alvo. 
 
11.4.5 Na execução do desengajamento da linha alta para a linha baixa, a mão pode 
passar de supinação a pronação ou pode se manter em supinação. Abaixa-se a ponta da 
linha alta para a linha baixa pela ação dos dedos, o mais à frente possível, alongando-se 
o braço. A mão se coloca mais baixa que os ombros, com a ponta mais alta que ela. O 
movimento de pernas à frente impulsionará a ponta ao alvo. 
 
11.4.6 Na execução do desengajamento da linha baixa para a linha alta, a mão 
permanece em supinação. A ponta passa da linha baixa à linha alta pela ação dos dedos, 
o mais à frente possível, alongando-se o braço com a mão na altura dos ombros e a ponta 
ligeiramente mais baixa que ela. O movimento de pernas à frente impulsionará a ponta ao 
alvo. 
 
11.4.7 O desengajamento deve ser executado nas seguintes circunstâncias, em função 
da situação do adversário: 
 
a) a partir de um engajamento, quando o adversário está quase engajando, ou quando 
os esgrimistas estão em ausência de ferro e um deles busca o engajamento; 
 
b) sobre uma mudança de engajamento ou um duplo-engajamento do adversário 
partindo do engajamento; e  
 
c) sobre um ataque ao ferro executado pelo adversário, no qual ele não encontra o 
ferro. 
 
11.4.8 CONTRADESENGAJAMENTO 
 
a. O contradesengajamento é uma variação do desengajamento, executado quando o 
adversário faz uma mudança de engajamento ou um duplo-engajamento, partindo de 
ausência de ferro. 
 
b. O desengajamento é a ação de passar a ponta de uma linha para outra, por cima 
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ou por baixo da lâmina ou braço adversário, tocando-o no final da ação. O 
contradesengajamento é a ação de voltar com a ponta à mesma linha, fazendo-a 
descrever um movimento semelhante ao do desengajamento, porém realizando o toque 
na mesma linha onde a ponta estava no início. Os dois movimentos não devem ser 
confundidos. 
 
c. Pode-se igualmente contradesengajar da linha baixa para a linha baixa ou da linha 
alta para a linha baixa. 
 
 
11.5 O CORTE 
 
11.5.1 O corte é um ataque simples que consiste em passar a lâmina pela frente da ponta 
adversa, por uma ação dos dedos e do punho, com a finalidade de realizar o toque numa 
linha diferente daquela em que o esgrimista se encontrava com sua ponta. Emprega-se 
particularmente quando os ferros estão próximos, por ser menor o caminho para 
executar o corte do que para desengajar. 
 
11.5.2 O corte pode ser empregado da linha alta para a linha alta oposta, da linha 
baixa para a linha baixa oposta ou mesmo de uma linha alta para uma linha baixa e 
vice-versa.  
 
11.5.3 No corte da linha alta para a linha alta oposta, a mão executa uma ligeira rotação 
para o interior, deixando livre o pomo da arma. Faz-se passar a lâmina por cima  da ponta 
adversária, pela ação dos dedos e flexionando um pouco o pulso e o antebraço. Alonga-
se o braço e a mão em supinação à altura dos ombros, com a ponta mais baixa que a 
mão. O golpe é conduzido pela ação das pernas. 
 
11.5.4 No corte da linha baixa para a linha baixa oposta, a mão permanece em supinação. 
Faz-se passar a lâmina por baixo da ponta adversária, pela ação dos dedos, flexionando 
o pulso e recuando, ligeiramente, o antebraço. Alonga-se o braço, a mão mais baixa que 
os ombros e a ponta mais baixa que a mão. O golpe é conduzido pela ação das pernas. 
 
11.5.5 No corte da linha alta para a linha baixa ou vice-versa, a execução técnica não 
varia, somente o alvo a atingir justifica a posição final da mão e da ponta. 
 
11.5.6 A maior vantagem do corte é a dificuldade que ele apresenta de ser defendido, 
mesmo com a desvantagem de se realizar um movimento maior de ponta e, com isso, 
haver uma perda de precisão e de tempo na execução do movimento. 
 
11.6 DEFEITOS A EVITAR NOS ATAQUES SIMPLES 
 
Os principais defeitos nos ataques simples são: 
 
a) movimento lateral do braço armado no desengajamento - diminui a precisão do ataque 
simples e facilita a defensiva adversária; 
 
b) mão muito baixa nas ações executadas com a mão em supinação - a ponta fica mais 
alta que a mão. Em consequência, o ataque simples chega com a lateral da lâmina ou 
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erra o alvo. A cobertura insuficiente ocasionada pela mão baixa facilita o toque adversário 
caso ele consiga se defender; 
 
c) mão muito alta nas ações executadas com a mão em pronação - facilita a defensiva do 
adversário sobre seu ataque nas linhas baixas; e 
 
d) recuo exagerado do antebraço no corte - torna muito visível o ataque e retarda a saída 
do afundo. Esse erro também provoca, com frequência, ataques com braço recolhido. 

 
11.7 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
11.7.1 A facilidade de execução dos ataques simples não significa que eles possuam 
grande eficácia, pois, para se defender deles, uma defensiva simples é suficiente. Mesmo 
bem preparados, eles exigem grande velocidade, aceleração, precisão e coordenação 
para conseguirem tocar o adversário. 
 
11.7.2 Os ataques simples, quando executados em grande velocidade, provocam no 
adversário uma defensiva rápida e mecanizada, deixando ao ataque poucas chances de 
atingir o alvo. Movimentos lentos não despertam reflexos defensivos. Sendo assim, os 
ataques realizados com aceleração possuem maiores chances de obter sucesso. 
 
11.7.3 Nos ataques simples, mesmo quando bem planejados e executados com 
aceleração, existe a necessidade na atenção ao bom momento, ou seja, no momento 
correto de sua execução. Sem atenção a essa qualidade, as chances de sucesso ficam 
reduzidas. 
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CAPÍTULO XII  
DEFENSIVA - AS PARADAS SIMPLES 

 
 
 

12.1 GENERALIDADES 
 
12.1.1 Defender, na esgrima, significa impedir a 
ofensiva adversária de tocar. Para isso, o 
esgrimista utiliza-se de um recurso chamado 
parada. 
 
12.1.2 Parada é a ação defensiva que consiste 
em, com a arma, desviar a lâmina do adversário 
quando este executa uma ação ofensiva. Quando corretamente executada, desvia a 
lâmina do adversário, com a parte forte da lâmina do parador na região entre a parte 
fraca e média da lâmina adversária. 
 
12.2 NOME DAS PARADAS 
 
12.2.1 As paradas ganham o nome das posições de esgrima, portanto existem oito 
paradas, tantas quanto são as posições de esgrima, sendo quatro paradas nas linhas 
altas e quatro paradas nas linhas baixas. 
 
12.2.2 A posição da parada é exatamente igual à posição de esgrima, levando em 
consideração a relação da ponta com a mão e se a mão se encontra em pronação ou 
supinação. Portanto, o que diferencia uma posição de esgrima de uma parada é o ato de 
desviar a lâmina adversária que está realizando uma ofensiva. Quando não há defesa, 
diz-se apenas que o esgrimista tomou uma posição de esgrima. 
 
12.2.3 No florete, existem as paradas de prima, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 
sétima e oitava, sendo que a execução técnica delas é a mesma das posições de 
esgrima. São realizadas da seguinte forma: 
 
a) parada de prima - defensiva contra ofensivas na linha baixa interna. A ponta se 
encontra mais baixa que a mão que se encontra em pronação. Ela é de difícil 
execução, pois sua posição, além de não ser natural, faz contrair os músculos do 
antebraço, bloqueando o movimento das articulações do punho, do cotovelo e do 
ombro. É perigosa, por ser muito aberta e lenta, portanto, fácil de ser enganada. 
Conduz a ponta do adversário para dentro, aumentando os riscos de toque do 
adversário numa continuidade de ofensiva; 

 

 
Figura 12.1 - Posição da mão na parada de prima 
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 b) parada de segunda - defensiva contra ofensivas na linha baixa externa, com a ponta 
mais baixa que a mão que se encontra em pronação. É a mais potente entre as paradas 
das linhas baixas e, por ser um movimento natural, é muito utilizada, assim como a 
quarta e a sexta. Ela afasta a lâmina adversária para fora, onde não há alvo, dando uma 
melhor proteção e criando dificuldades ao adversário de ameaçar novamente o alvo com 
a ponta da arma; 
 

 

 
Figura 12.2 - Posição da mão na parada de segunda 

 
 
 

c) parada de terça - defensiva contra ofensivas na linha alta externa, com a ponta mais 
alta que a mão que se encontra em pronação. É uma parada forte, porém a resposta, 
após a parada de terça, perde em precisão e velocidade. A parada de terça afasta a 
lâmina adversária para fora, onde não há alvo, dando uma melhor proteção e criando 
dificuldades ao adversário de ameaçar novamente o alvo com a ponta da arma; 
 
 

 
Figura 12.3 - Posição da mão na parada de terça 
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d) parada de quarta - defensiva contra ofensivas na linha alta interna, com a ponta 
mais alta que a mão que se encontra em supinação. Por ser um movimento natural, é 
muito utilizada, assim como a segunda e a sexta. Conduz a ponta do adversário para 
dentro, aumentando os riscos de toque do adversário numa continuidade de ofensiva;  
 
 

 
Figura 12.4 - Posição da mão na parada de quarta 

 
 

 
 

e) parada de quinta - defensiva contra ofensivas na linha interna alta, com a ponta 
mais alta que a mão que se encontra em pronação. É uma parada forte, porém a 
resposta, após a parada de quinta, perde em precisão e velocidade. Conduz a ponta do 
adversário para dentro, aumentando os riscos de toque do adversário numa 
continuidade de ofensiva; 
 

 
Figura 12.5 - Posição da mão na parada de quinta 
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f) parada de sexta - defensiva contra ofensivas na linha alta externa, com a ponta 
mais alta que a mão que se encontra em supinação. Por ser um movimento natural, é 
muito utilizada, assim como a segunda e a quarta. Ela afasta a lâmina adversária para 
fora, onde não há alvo, dando uma melhor proteção; 
 
 

 
Figura 12.6 - Posição da mão na parada de sexta 

 
 
 
g) parada de sétima - defensiva contra ofensivas na linha baixa interna, com a ponta 
mais baixa que a mão que se encontra em supinação. Conduz a ponta do adversário 
para dentro, aumentando os riscos de toque do adversário numa continuidade de 
ofensiva;  
 

 
Figura 12.7 - Posição da mão na parada de sétima 
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h) parada de oitava - defensiva contra ofensivas na linha baixa externa, com a ponta 
mais baixa que a mão que se encontra em supinação. Ela afasta a lâmina adversária 
para fora, onde não há alvo, dando uma melhor proteção; 
 
 

 
Figura 12.8 - Posição da mão na parada de oitava 

 
 
 
12.3 CLASSIFICAÇÃO DAS PARADAS 
 
As paradas podem ser classificadas quanto ao tipo e quanto à execução. 
 
12.3.1 QUANTO AO TIPO: 
 
a) paradas laterais - realizando um movimento lateral com a arma, o defensor afasta a 
lâmina adversária para a mesma linha onde foi realizada a ofensiva. São realizadas de 
uma linha alta para linha alta oposta e de uma linha baixa para linha baixa oposta. É 
uma parada natural e de fácil execução, oferecendo a possibilidade de se realizar uma 
resposta rapidamente após executá-las; 
 
b) paradas circulares - realizando um movimento circular com a arma, o defensor 
afasta a lâmina adversária para a linha oposta daquela onde foi realizada a ofensiva. 
São realizadas de uma linha alta para a mesma linha alta ou de uma linha baixa para a 
mesma linha baixa. A mão não deve realizar movimentos de grande amplitude e deve 
terminar a parada sempre na posição de esgrima onde se iniciou o movimento. As 
paradas circulares ganham o nome de contra. Uma parada circular de prima é chamada 
de contra-de-prima e assim sucessivamente. Por ser uma parada de maior amplitude do 
que as outras, a ponta adversária oferece perigo até a realização total da defensiva. É 
normalmente empregada quando há dúvidas sobre qual será a ofensiva adversária, já 
que é uma parada de varredura, com a lâmina circulando à frente do defensor. Possuem 
maior eficiência se combinada com o recuo, e apresentam a resposta mais lenta após 
sua execução; 
 
c) paradas semicirculares - realizando um movimento de semicírculo com a arma, a 
parada afasta a lâmina adversária na mesma linha onde foi realizada a ofensiva. É 
realizada de uma linha alta para uma linha baixa de mesmo lado ou o inverso. Ela 
apresenta uma amplitude maior e apresenta maior eficiência em defesas contra 
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ofensivas executadas entre duas linhas, pois, assim como a circular, também faz 
varredura à frente do defensor, e também demora a afastar completamente a ponta do 
adversário do alvo. As respostas, após esse tipo de parada, são quase sempre indiretas, 
ou seja, em uma linha diferente daquela onde se executou a parada; e 
 
d) paradas diagonais - realizando um movimento diagonal com a arma, afasta a lâmina 
adversária na mesma linha onde foi realizado o ataque. São realizadas de uma linha alta 
para uma linha baixa oposta ou o inverso. Na sua execução, deve-se atentar para não 
se levantar ou baixar muito a mão, a fim de evitar ser enganada. 
 
12.3.3 QUANTO À EXECUÇÃO: 
 
a) por oposição - consiste em se realizar a parada acompanhando a lâmina do 
adversário, mantendo um contato permanente com ela até o final da defensiva. Sua 
utilização permite controlar e revelar a reação do adversário, pois se pode acentuar a 
pressão para fazer o adversário reagir e tocá-lo em outra linha, ou mesmo conservar a 
linha fechada, evitando alguma insistência do adversário em tocar a linha onde foi parado. 
Por vezes, a parada por oposição gera lentidão na resposta; 
 
b) paradas de tac - consiste de um movimento rápido, que termina com um choque seco 
sobre a lâmina adversária. Seu objetivo é afastar, momentaneamente, a arma adversária 
da linha em que se acha e facilitar a resposta. Possui a vantagem de abalar a mão do 
adversário, retardando sua próxima defensiva. A execução desta parada permite respostas 
muito velozes, porém dificulta a resposta composta e também expõe o defensor às 
remessas; e 
 
c) paradas cedendo - são utilizadas normalmente sobre as tomadas de ferro do adversário. 
Consiste em ceder a mão e a lâmina, acompanhando o movimento do adversário , 
desde o começo, desviando a ponta do atacante somente no final da ofensiva. Isto 
tornará a defesa menos perceptível e passando a impressão de provável sucesso do 
ataque. Ao término de uma parada cedendo, a mão e a ponta estarão mais altas ou baixas 
do que nos outros dois tipos de paradas. 
 
 
12.4 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
12.4.1 A parada é realizada no final da ofensiva adversária, dificultando que o 
adversário a engane, pois se encontra no seu momento de maior desequilíbrio. Deve 
ser realizada com a parte forte da lâmina, entre a parte fraca e média da lâmina do 
adversário, nunca devendo ser realizada na parte forte. Como variação tática, a 
parada também pode ser realizada no início do ataque adversário, visando a recuperar 
a prioridade o mais cedo possível. A parada, nesse momento, é mais fácil de ser 
enganada, mas por vezes surpreende o adversário. Durante o combate, a distância em 
alguns momentos faz com que a parada seja realizada com a parte média da lâmina. 
Nesse caso, ela deve ser executada de tac. 
 
12.4.2 A velocidade da parada deve ser regulada pela velocidade da ofensiva do 
adversário. Caso contrário, o defensor não conseguirá se defender. A resposta ao 
ataque, logo após a parada, deverá ser feita o mais rapidamente possível, a fim de 
se evitar uma nova parada adversária. 
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12.4.3 É importante variar os tipos de parada durante um combate, para 
confundir o máximo possível o adversário. As paradas devem ser executadas 
preferencialmente rompendo, oferecendo uma maior segurança pela distância 
que se consegue manter do adversário, porém também podem ser executadas 
com movimentos para frente, dependendo da intenção tática do atleta. 
 
12.4.4 A distância entre os esgrimistas, durante a ofensiva, determina o 
alongamento do braço do defensor, que pode estar mais ou menos alongado, de 
acordo com a medida. O defensor não deve perseguir a lâmina adversária, 
esperando a realização do ataque para poder se defender. 
 
12.4.5 Realizar as paradas combinando com deslocamentos à retaguarda 
aumenta a segurança da defensiva, porém, também é importante variar o tipo de 
deslocamento, realizando as paradas com deslocamentos para frente. Esse 
recurso é empregado normalmente por esgrimistas de menor estatura. 
 
12.5 DEFEITOS A EVITAR 
 
Os principais defeitos a evitar nas paradas são: 
 
a) retardo da ponta na parada – a linha não é fechada a tempo, permitindo que o ataque 
adversário atinja o alvo; 
 
b) parada não bloqueada – a mão, a ponta e a lâmina são levadas para fora da linha. 
Com isso, a resposta perde velocidade e precisão, pois o defensor deve voltar a mão para 
a posição normal para poder responder. Isso torna mais fácil ao adversário se defender 
da resposta; 
 
c) insuficiência de transversalidade de lâminas – para facilitar o contato entre as lâminas, 
elas devem estar transversais entre si. Caso não estejam, a parada se torna fácil de ser 
enganada; 
 
d) parada com a parte fraca da lâmina – a parada não impede a ofensiva de seguir e 
tocar; 
 
e) parar recuando a mão – a parada é realizada muito próxima ao alvo, obrigando o 
defensor a aumentar a amplitude da defesa para conseguir a cobertura necessária; 
 
f) parar com rotação exagerada da mão – leva a ponta vertical e horizontalmente para fora 
da linha. Com isso, as respostas são lentas e sem precisão;  
 
g) não cobrir suficientemente a linha – a parada não consegue impedir a ofensiva de tocar 
o alvo; e 
 
h) parada prematura – buscar a parada muito cedo facilita o escape adversário. 
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CAPÍTULO XIII  
RESPOSTAS E CONTRARRESPOSTAS 

 
 

13.1 GENERALIDADES 
 
13.1.1 A resposta é a ação ofensiva realizada após ter-
se parado um ataque.  
 
13.1.2 Contrarresposta é a ação ofensiva executada 
após ter-se parado uma resposta ou uma 
contrarresposta. 
 

13.2 CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO TIPO E À EXECUÇÃO 
 
13.2.1 Quanto ao tipo, as respostas e contrarrespostas podem ser: 
 
a) simples direta - a resposta ou a contrarresposta é simples direta quando ela é 
executada na linha onde teve lugar a parada;  
 
b) simples indireta - quando ela é executada numa outra linha daquela onde teve lugar 
a parada, podendo ser realizada por desengajamento ou corte; 
 
c) compostas - quando ela engana uma ou várias paradas, provocadas por uma ou 
várias fintas; 
 
d) por tomada de ferro - quando ela conserva o ferro após a parada e o domina até o 
final de sua execução, quando toca o adversário; e 
 
e) precedida de tomada de ferro - quando ela conserva o ferro após uma parada por 
uma tomada de ferro e abandona-o, no final da sua execução, por um desengajamento ou 
corte. 
 
13.2.2 Quanto à execução, as respostas e contrarrespostas podem ser: 
 
a) por oposição - após a parada, o atacado inicia imediatamente a ação ofensiva e 
conserva o contato com o ferro do adversário, até o final da ação; 
 
b) de tac au tac - após a parada, o atacado imediatamente abandona o contato de 
ferro e inicia a ação ofensiva visando o adversário; e 
 
c) a tempo perdido - após a parada, o atacado demora mais do que um tempo de 
esgrima (duração de execução de uma ação simples) para iniciar a ação ofensiva, 
com o intuito de que o adversário realize suas paradas antes do início da resposta ou 
contrarresposta, tornando assim mais fácil enganá-las. 
 
13.2.3 As respostas e contrarrespostas podem ser combinadas com qualquer 
deslocamento, seja para frente ou para trás. 
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13.3 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
13.3.1 O tipo e execução da resposta dependem do tipo e execução de parada que 
foi realizada e da variação da distância. 
 
a. Na distância do braço alongado: 
 
1) respostas simples diretas – executam-se de preferência na medida do braço alongado 
após uma parada de tac que abre a linha e abala a mão adversária;  
 
2) respostas simples indiretas - na medida do braço alongado, pode ser utilizada após 
uma parada de tac sobre um adversário que reage bem às batidas ou ainda sobre um 
adversário cuja posição da mão após o ataque não atrapalha a mudança de linha. No 
caso de uma parada de oposição, deve ser utilizada sobre adversários que reajam à 
intensidade da parada; 
 
3) respostas compostas - compreendem em sua execução vários tempos de esgrima. 
Devem ser precedidas de uma parada por oposição reforçada e uma pressão suficiente e 
controlada para obrigar o adversário a reagir, com a finalidade de evitar os riscos de 
remessa se for realizada na distância do braço alongado; 
 
4) respostas por tomada de ferro - na distância do braço alongado, são recomendadas 
sobre adversários que continuam no ataque após sofrerem a parada sistematicamente, 
pois elas dominam a lâmina adversária durante toda a duração de sua execução. São 
precedidas de paradas por oposição; e 
 
5) respostas precedidas por tomada de ferro - não devem ser realizadas. 
 
b. Na distância do afundo: 
 
1) respostas simples diretas - devem ser realizadas após uma parada de tac sobre a 
retomada da guarda do adversário ou após se executar uma parada rompendo. Em casos 
de parada por oposição, por a resposta ser mais lenta, existe risco de parada do 
adversário; 
 
2) respostas simples indiretas – executam-se como as respostas diretas, mas devem 
levar em conta as reações adversárias provocadas pela parada por oposição, a fim de 
evitar a remessa que pode tomar um tempo de esgrima sobre o desenvolvimento; 
 
3) respostas compostas – podem ser precedidas de parada de tac ou oposição, mas as 
paradas devem assegurar os reflexos defensivos do adversário; 
 
4) respostas por tomada de ferro – não devem ser executadas; e 
 
5) respostas precedidas por tomada de ferro – devem ser realizadas após paradas por 
oposição sobre adversários que buscam a parada após a tomada de ferro. 
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c. Na curta distância, as paradas devem ser sempre executadas por oposição. 
Normalmente, os toques ocorrem por resposta simples direta, por não haver espaço para 
movimentos de ponta. 
 
d. Na grande distância, existe a necessidade de uma aproximação com deslocamento 
para frente por parte de quem realizou a parada. Nessa distância, normalmente, as 
respostas e contrarrespostas são compostas, porém é possível qualquer um dos tipos. 
 
13.3.2 As contrarrespostas podem ser executadas com o braço recolhido, retornando-se à 
guarda após uma ofensiva, ou ainda com o braço semialongado, de modo a buscar 
retomar a prioridade o mais cedo possível, buscando a lâmina adversária à frente. 
 
13.3.3 As respostas e contrarrespostas de tac au tac são normalmente precedidas de 
paradas laterais ou diagonais na curta distância. As respostas ou contrarrespostas a 
tempo perdido são executadas após ter-se fixado ou abalado a mão do adversário por 
uma parada cuja intensidade obriga-o a voltar à defensiva sem deixar-lhe a possibilidade 
de remeter. 
 
13.4 DEFEITOS A EVITAR 
 
Os principais defeitos a evitar nas respostas e contrarrespostas são: 
 
a) mão mais baixa que a ponta - provoca falta de precisão; 
 
b) mão em supinação insuficiente - diminui a precisão nos sentidos lateral e vertical; 
 
c) não respeitar a linha reta braço-arma - aumenta o tempo de execução e o ângulo 
formado pelo braço e a lâmina diminui o comprimento da resposta ou provoca um 
deslocamento lateral da ponta que diminui a precisão; 
 
d) recuo do braço na execução da resposta - acontece, geralmente, nas respostas 
simples indiretas e compostas, e permite ao adversário ganhar facilmente um tempo, 
executando uma remessa; 
 
e) pouco alongamento do braço nas respostas compostas - aumenta a dificuldade de 
enganar a parada, e o ferro encontra, frequentemente, o braço do adversário; e 
 
f) alongamento muito prematuro do braço nas respostas por tomada de ferro e precedida 
por tomada de ferro - a superioridade das armas não está mais assegurada e o ferro 
arrisca escapar, e torna impossível uma execução e uma precisão correta. 
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CAPÍTULO XIV  
AS FINTAS E OS ATAQUES COMPOSTOS 

 
 
 
14.1 GENERALIDADES  
 
14.1.1 Finta de ataque é um simulacro de ataque, 
que tem o intuito de provocar uma parada para 
poder enganá-la, sendo enganar o ato de subtrair o 
ferro de modo a escapar de uma parada adversária. 
Podem-se realizar as fintas com golpe direto, 
desengajamento ou corte, sendo que a finta recebe 
o nome do ataque que foi utilizado. Sendo assim, existem três fintas de ataque: 
 
a) finta de golpe direto; 
 
b) finta de desengajamento; e 
 
c) finta de corte. 
 
14.1.2 O ataque composto é um ataque simples precedido de uma ou várias fintas, de 
modo a enganar uma ou mais paradas. 
 
 
14.2 CATEGORIAS DE FINTAS DE ATAQUE 

 

Existem três categorias de fintas de ataque de acordo com a maneira que podem ser 
executadas: 
 
a) fintas de velocidade – o esgrimista utiliza-se de variação de velocidade para provocar 
uma reação do seu adversário. Devem ser empregadas em presença de esgrimistas 
nervosos, geralmente iniciantes, e que atendem facilmente a gestos pouco ameaçadores. 
Neste caso, pode-se mesmo não executar completamente a finta ou deixar de alongar 
inteiramente o braço. As fintas de velocidade podem ser reforçadas com batidas do pé da 
frente ou outros deslocamentos inesperados que assustem o iniciante, já que são usadas 
contra aqueles que possuem pouca experiência; 
 
b) fintas de combinação – o esgrimista utiliza-se da combinação de fintas de golpe direto, 
desengajamento e corte para fazer o adversário reagir. Devem ser utilizadas diante de 
esgrimistas calmos, treinados e que não reagem a qualquer ameaça. A finta deve ser 
acentuada nitidamente, a fim de obrigar o adversário a tomar uma atitude defensiva 
pronunciada. As fintas de combinação são recomendadas contra esgrimistas experientes 
e de defensiva bem ordenada, que somente reagem no final do ataque. A primeira finta 
tem por objetivo alojar a ponta o mais profundamente possível. O perigo que apresenta a 
nova finta, assim reforçada, é de desencadear a defensiva. As fintas de combinação são 
empregadas, frequentemente, com marchas; 
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c) finta do pé elevado – o esgrimista provoca a reação de seu adversário realizando as 
fintas durante o afundo. A saída do pé da frente do atacante provoca uma reação 
adversária defensiva. As fintas ao pé elevado são muito eficazes, pois com a primeira 
finta, executada com a saída do pé da frente, lhe dá toda chance de ser interpretada 
como ataque simples. Executada, levando-se em consideração o reflexo defensivo 
predileto do adversário, ela desencadeia, quase sempre, a parada escolhida. De uma 
maneira geral, o ataque comporta uma só finta. 
 
 
14.3 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
14.3.1 As fintas de ataque se executam tecnicamente da mesma forma que um ataque 
simples, porém sem a intenção do toque, e sim com a intenção de provocar a parada para 
enganá-la. Para tal as fintas devem ser realistas o suficiente para provocarem a reação 
desejada. Essas fintas devem ter velocidade, aceleração, precisão e uma escolha correta 
do momento para realizá-la. 
 
14.3.2 A posição da ponta tem uma grande importância na execução da finta, pois é sua 
ameaça aos diferentes alvos que irá provocar a parada desejada. 
Para se enganar uma parada lateral, deve-se colocar a ponta na altura da mão do 
adversário e suficientemente afastada dela.  
Para se enganar uma parada circular, deve-se colocar a ponta acima ou abaixo e perto da 
mão do adversário, conforme a posição de esgrima que o adversário se encontra.  
Para se enganar uma parada diagonal, deve-se colocar a ponta mais baixa ou mais alta 
que a mão, conforme a posição de esgrima do adversário e suficientemente afastada 
desta.  
Para enganar uma parada semicircular, deve-se colocar a ponta mais baixa ou mais alta 
que a mão, conforme a posição de esgrima do adversário e perto de sua mão. 
 
14.3.3 As paradas devem ser enganadas para frente, sempre o mais vertical possível e 
com o máximo de penetração de ponta. Não se deve enganar muito cedo ou lateralmente, 
pois isso permite a recuperação por parte do adversário. A velocidade das fintas deve 
aumentar progressivamente, de modo a surpreender o adversário. 
 
14.3.4 A distância que separa os esgrimistas os obriga a usarem os deslocamentos para 
reforçar a ação da finta, de modo a alojar a ponta o suficiente para provocar a reação 
adversária e também ganhar medida. 
 
14.3.5 A execução técnica das fintas deve variar de acordo com o adversário. Em certas 
situações, o deslocamento da ponta deve ser maior, de modo a provocar um maior 
deslocamento da mão do adversário. A altura da mão e da ponta deve ser sempre 
posicionada de modo a facilitar enganar a parada, podendo ficar mais alta ou mais baixa 
do que exige a técnica correta. 
 
14.3.6 Entre esgrimistas de mesma mão, todas as fintas são eficazes, porém, entre 
atletas de mão trocadas, as que provocam a parada de quarta são as mais 
recomendadas. 
 
14.3.7 O ritmo das fintas também pode variar, de modo a começar mais rápido e terminar 
mais lento confundindo o adversário. 
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14.3.8 Nomenclaturas utilizadas para definir determinados ataques: 
 

a) um – dois - quando o ataque é composto de uma finta de desengajamento seguido de 
desengajamento;  
 

b) um – dois – três - quando o ataque é composto de duas fintas para enganar duas 
paradas sucessivas, e assim sucessivamente; 
 

c) dobramento - quando o ataque é composto de uma finta de desengajamento para 
enganar uma parada circular; 
 

d) quando o ataque é composto de uma finta de golpe direto, de corte ou de uma finta de 
desengajamento da linha alta para a linha baixa, ou inversamente, ela toma o nome dos 
movimentos e das linhas correspondentes; e 
 

e) contradesengajamento - movimento que consiste em realizar um desengajamento 
sobre uma parada circular. 
 

14.3.9 Igualmente, chamam-se fintas todos os movimentos suscetíveis de induzir o 
adversário a um erro de apreciação ou julgamento quanto à natureza, tipo ou veracidade 
de nossas intenções. Usualmente, são empregados os movimentos de braços, de 
tronco ou de pernas, saltos, gestos diferenciados e movimentos variados com o 
ferro, porém não são fintas de ataque. 

 

14.4 DEFEITOS A EVITAR 

Os principais defeitos a evitar nos ataques compostos são: 
 

a) finta insuficientemente pronunciada - provém de um erro de distância ou do 
alongamento incompleto do braço. Com isso, a finta não provoca a parada; 
 

b) mão em supinação incompleta  - não permite enganar com a única ação dos dedos e 
com a velocidade e precisão indispensáveis; 
 

c) ponta para fora da superfície válida - não justifica uma parada adversária. É 
proveniente de uma má posição da mão e do braço armado; 
 

d) aceleração insuficiente no enganar - proveniente de falta de equilíbrio e de 
coordenação. Não permite uma boa mudança de ritmo, sendo o ataque facilmente 
afastado pela segunda parada; 
 

e) ação tardia das pernas - o adversário tem toda a facilidade de parar o final da ofensiva; 
 

f) ação prematura das pernas - a finta não atrai a parada e a ofensiva cai muitas vezes 
numa linha fechada;  
 

g) alongamento do braço à pequena distância - torna extremamente difícil o enganar e, 
por vezes, o impede, pois a ponta encontra o copo ou o braço do adversário; e 
 

h) realizar fintas em demasia – expõe o atleta ao contra-ataque ou aos ataques sobre a 
marcha. 
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15.1  GENERALIDADES 
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15.4  ESTUDO  TÁTICO 
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CAPÍTULO XV  
AS PARADAS COMPOSTAS 

15.1 GENERALIDADES 

15.1.1 Parada composta é a ação defensiva 
executada com a arma que comporta duas ou mais 
paradas sucessivas. 

15.1.2 Finta de parada é o simulacro intencional de 
uma parada, destinada a provocar um ataque 
composto do adversário. 

15.2 CLASSIFICAÇÃO DAS PARADAS COMPOSTAS QUANTO AO TIPO 

A classificação dos tipos de paradas compostas é determinada pela execução da última 
parada, podendo ser: 

a) paradas duplas - compõem-se de duas paradas simples consecutivas do mesmo tipo,
executadas num mesmo sentido ou não, sejam elas laterais, circulares, semicirculares ou 
diagonais; 

b) paradas mistas - compõem-se de duas paradas simples consecutivas, de diferentes
tipos, executadas em sentidos variados, podendo realizar combinações entre diagonais, 
laterais, circulares e semicirculares; e 

c) paradas combinadas - compõem-se de três ou mais paradas simples consecutivas, de
execução e sentidos variados. 

15.3 ESTUDO TÉCNICO 

15.3.1 Quaisquer que sejam as combinações das paradas sucessivas empregadas, cada 
uma elas deve, durante sua execução, respeitar os princípios técnicos definidos para as 
paradas simples. As considerações seguintes abrangem apenas as paradas compostas. 

15.3.2 A fim de interromper a progressão da ofensiva e evitar que o adversário engane as 
paradas, de forma a neutralizar a ofensiva adversária, o esgrimista atacado deve: 

a) coordenar a segunda parada ou as paradas seguintes com um recuo;

b) após qualquer parada lateral, fazer uma parada circular;

c) após qualquer parada circular, fazer uma parada lateral;
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d) após qualquer parada diagonal, fazer uma parada circular, e após qualquer parada 
semicircular, fazer uma parada lateral; e 
 
e) respeitar os princípios técnicos definidos para as paradas simples. 
 
15.3.2 A EXECUÇÃO DAS PARADAS COMPOSTAS 
 
A execução da segunda parada depende da qualidade técnica da primeira. Se a ação 
defensiva comporta várias paradas, a qualidade técnica final da última parada está 
sempre intimamente ligada à execução das paradas precedentes. A última parada da 
parada composta se executa com a técnica similar a das paradas simples. Quanto à 
execução podem ser: 
 
a) por oposição; 
 
b) por tac; e 
 
c) cedendo. 
 
15.4 ESTUDO TÁTICO 
 
As paradas compostas oferecem ao floretista duas possibilidades táticas distintas: permitir 
parar o ataque composto na linha onde ele se apresenta e  provocar o ataque composto 
adversário. 
 
15.4.1 A parada composta permite atingir a lâmina que penetra na guarda após ter 
enganado uma ou várias paradas. Esta parada é o único recurso defensivo automático 
que resta ao atacado tentar. Após uma primeira reação defensiva, em nenhum caso o 
contra-ataque executado consegue ganhar um tempo de esgrima, antes que o ataque 
composto consiga atingir o alvo. 
 
15.4.2 Ações a serem realizadas pelo atacado na realização da última parada: 
 
a) variar a parada – no caso de o atacante ser obrigado a enganar uma segunda parada, 
efetuá-la em sentido diferente da primeira parada, aumentando a dificuldade para o 
atacante e evitando que ele engane com facilidade a segunda parada no final do seu 
desenvolvimento; 
 
b) escolher a parada – apresenta uma importância fundamental e permite limitar a 
progressão do ataque. Em geral, a segunda parada deve afastar diretamente o máximo 
possível a ponta do adversário do seu alvo. Por esta razão, é recomendável utilizar no 
final da ação defensiva as paradas laterais ou diagonais; e 
 
c) reforçar a defensiva – coordenar a segunda parada com o recuo necessário para a 
realização da parada, sem omitir a ajuda de um deslocamento à frente para responder. 
Quando a segunda, ou a última parada executada é do tipo circular ou semicircular, o 
recuo se torna indispensável, para compensar a inevitável progressão do ataque 
adversário, cuja ponta é afastada somente no final da parada. 
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15.4.3 O floretista pode também utilizar a finta de parada. Com esta intenção, ele deixa 
voluntariamente seu adversário enganar sua primeira parada, levando-o a atacar a linha 
onde ele realmente deseja realizar sua parada. A dificuldade deste tipo de ação está na 
atitude natural que deve conservar o defensor para que o adversário não perceba sua real 
intenção. 

15.4.4 Existem também outras possibilidades que visam neutralizar a ofensiva adversária, 
tais como: 

a) atacar sobre a finta adversária, de preferência batendo em sua lâmina antes, se está
marchando para atacar; 

b) contra-atacar, no momento em que o adversário está em desequilíbrio, isto é, durante o
curto instante que precede o último enganar; e 

c) mudar a parada que o adversário esperaria ver executada, o que impede o enganar, e
depois responder ao menor contato com o ferro adversário. 

15.5 DEFEITOS A EVITAR 

Os defeitos correspondentes às paradas simples permanecem válidos. Abaixo, estão 
mencionados apenas os defeitos relativos às paradas compostas: 

a) a primeira parada sai exageradamente da linha - ocorre o retardo da lâmina na última
parada, não permitindo a defesa do ataque adversário; 

b) escolha errônea da primeira parada - não induz o adversário a atacar na linha
desejada; 

c) reações defensivas invariáveis - o adversário engana facilmente as paradas que prevê
que serão realizadas; 

d) má escolha da parada final - não consegue defender-se do ataque; e

e) jogo de pernas insuficiente - o defensor não consegue manter a distância necessária
de segurança para realizar as paradas. 
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CAPÍTULO XVI  
OS ATAQUES AO FERRO 

 

 
16.1. GENERALIDADES 
 
16.1.1 Ataques ao ferro são ações sobre a lâmina 
do adversário, executadas com o objetivo de 
abalar sua guarda, afastando sua lâmina, 
desviando sua ponta ou conduzindo-a para onde 
ele não está preparado. Sua principal finalidade é 
retardar a parada do adversário. O ato de subtrair a 
lâmina de um ataque ao ferro ou de uma tomada 
de ferro é chamado de escape. 
 
16.1.2 Os ataques ao ferro agem sobre a lâmina do adversário apenas por uma 
fração de segundo e, a seguir, abandonam o contato para realizar outro golpe.  
Sua intensidade é variável, segundo sua intenção. Para serem executados nas melhores 
condições mecânicas, devem ser realizados com a parte média da lâmina na parte média 
da lâmina do adversário. 
 
16.2 TIPOS DE ATAQUES AO FERRO 
 
Os tipos de ataques ao ferro são: 
 
a) batida; 
 
b) pressão; e 
 
c) forçamento. 
 
16.3 ESTUDO TÉCNICO 
 
16.3.1 BATIDA 
 
a. A batida é um tipo de ataque ao ferro onde o esgrimista bate, como o nome já diz, 
na lâmina do adversário. Para executar a batida, inicialmente, afasta-se apenas um 
pouco a lâmina da do adversário. Em seguida, bate-se, por meio de uma pancada seca, o 
mais perpendicularmente possível, com a aresta da parte média da lâmina, na parte 
média da lâmina adversária. Se executada, imediatamente após uma batida adversária, 
recebe o nome de contrabatida. 

 
b. A batida pode ser realizada em todas as posições de esgrima, sendo que a posição 
em que será realizada determina o tipo de movimento de pulso e antebraço que realizar-
se-á. 

 
c. Na batida, deve ser dada prioridade ao deslocamento da lâmina na busca 
do contato com a lâmina do adversário, realizando uma pequena rotação de 
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pulso no sentido da batida e um deslocamento mínimo do braço, antebraço e 
mão. O final do movimento deve ser bloqueado, de modo a não realizá-lo com 
muita amplitude. 
 
16.3.2 PRESSÃO 
 
a. Pressão é um impulso, mais ou menos pronunciado, executado com a parte média da 
lâmina sobre a parte média da lâmina adversária, após um engajamento anterior. Se 
executada após uma pressão adversária, ela toma o nome de contrapressão. 
 
b. A pressão pode ser realizada partindo-se de qualquer posição de engajamento, porém 
ela é mais eficaz quando parte das posições de mão em supinação. É executada por uma 
contração dos dedos sobre o punho e uma ação do pulso no mesmo sentido. Assim, o 
deslocamento da lâmina transmite um impulso de intensidade desejada à lâmina do 
adversário. 
 
c. Para uma execução técnica perfeita, é necessário que haja uma obliquidade suficiente de 
lâminas; que as lâminas estejam em contato pelas suas partes médias e pelas arestas; que o 
impulso sobre a lâmina adversária seja lateral e sem o alongamento do braço; e que a ação 
seja bloqueada, seja qual for sua intensidade.  
 
16.3.3 FORÇAMENTO 
 
a. É o mais forte dos ataques ao ferro, e o de mais difícil execução, sendo pouco 
empregado em combates. Consiste em deslizar um ponto da parte média da lâmina por 
todo comprimento da lâmina adversária, gerando um forte impulso e empurrando-a para 
a direção da linha onde ele foi executado. 

 
b. O forçamento é executado pela ação dos dedos, pulso, antebraço e braço, e executado 
geralmente nas linhas altas. A rotação do pulso, do antebraço e o alongamento do braço 
armado dão uma grande potência ao forçamento. 
 
c. Sua execução pede um grande deslocamento de mão e de ponta, portanto é 
indispensável bloquear o movimento, alongar o braço e reconduzir a ponta 
imediatamente ao alvo. 
 
16.3.4 UTILIZAÇÃO DOS ATAQUES AO FERRO NAS DIVERSAS DISTÂNCIAS 
 
a. Os ataques ao ferro podem ser realizados em diferentes distâncias, de acordo com as 
necessidades táticas dos combates. 
 
b. A curta distância é uma distância de estudo. O braço armado, pelo espaço existente, só 
executa movimentos laterais, sendo muito difícil a execução de ataques ao ferro seguidos 
de ataque. 
 
c. Na distância do afundo: 
 
1) a batida - qualquer que seja a posição de saída adotada, o movimento executado para 
realizar a batida e obter um alongamento completo do braço armado, deve coincidir com a 
saída do pé da frente; e 
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2) a pressão - qualquer que seja o engajamento, ele precisa de uma posição que permita 
juntar ao ferro adversário. Sendo assim, o alongamento completo do braço é executado 
somente após a execução da pressão, antes da saída do afundo. 
 
d. Na grande distância: 
 
1) a batida - quando realizada com o marchar, é executada simultaneamente com o 
posicionamento do pé de trás no solo, quando este retoma sua posição normal em 
relação ao pé da frente. Executada com o salto, ela deve ser executada simultaneamente 
com o posicionamento dos dois pés no solo. Segundo a maneira de executar a ofensiva, o 
braço armado se alonga de forma variável conforme a distância, para juntar ao ferro 
adversário nas melhores condições. 
 
2) a pressão – o engajamento deve ser combinado com a marcha, realizando o contato de 
lâminas juntamente com o avanço do pé da frente. A pressão é executada no momento 
do posicionamento do pé de trás quando este retoma a sua posição normal em relação ao 
pé da frente. Na ofensiva em flecha, o engajamento pede um alongamento mais 
pronunciado do braço armado para juntar ao ferro adversário em melhores condições. 
 
16.4 ESTUDO TÁTICO 

 

16.4.1 BATIDA 
 
a. A batida pode ser executada partindo de todas as posições de esgrima, qualquer que 
seja a posição de esgrima do adversário. Portanto, os deslocamentos para a batida podem 
ser laterais, diagonais, semicirculares e circulares.  
 
b. Quando bem executadas, as batidas são muito difíceis de escapar, devido à grande 
velocidade do movimento de lâmina. Podem, também, ser mal executadas propositalmente, 
para funcionarem como convite e provocarem o ataque adversário. 
 
c. As batidas podem provocar diversas reações do adversário, dependendo da intensidade 
com que forem executadas: 
 
1) batida forte - utilizada para abrir uma linha. Deve ser seguida por um golpe direto, a fim de 
aproveitar o grande afastamento momentâneo da lâmina adversária e seu abalo de mão. 
Assim, o ataque pode ser conduzido da linha alta para a linha baixa, e o inverso, com maior 
facilidade; 
 
2) batida média - tem a finalidade de fazer o adversário reagir, abrindo outra linha da qual 
pode-se tirar proveito, permitindo, assim, ataques indiretos ou compostos; e 
 
3) batida fraca - visa a fixar a mão do adversário, que reage involuntariamente ao pequeno 
impulso realizado em sua lâmina, querendo manter sua posição e permitindo ataques 
indiretos. 
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16.4.2 PRESSÃO 
 
a. Pode ser realizada em qualquer posição de esgrima, sendo invariavelmente necessário 
um prévio engajamento entre as lâminas para sua execução. Deve ser executada nos 
seguintes casos: 
 
1) quando as lâminas estão em contato permanente, isto é, sobre um adversário que a 
deixa voluntariamente; 
 
2) imediatamente após um engajamento, uma mudança de engajamento ou um duplo 
engajamento; e 
 
3) a partir do engajamento, da mudança de engajamento ou do duplo engajamento do 
adversário. 
 
b. A pressão pode provocar inúmeras reações de acordo com a intensidade de sua 
execução: 
 
1) pressão forte - tem a finalidade de fazer o adversário reagir, abrindo outra linha da qual é 
possível tirar proveito, permitindo assim ataques indiretos ou compostos; 
 
2) pressão média - visa abrir uma linha sem brutalidade, de modo a não provocar uma 
imediata reação, e permitindo tirar proveito daquela linha que foi aberta. É normalmente 
seguida por golpe direto; e 
 
3) pressão fraca - pode provocar dois tipos de reação. A primeira é fixar a mão, quando o 
adversário, sentindo o pequeno impulso em sua lâmina, reage involuntariamente para 
manter a linha fechada, permitindo, assim, ataques indiretos. A segunda é a mudança de 
engajamento. Essa reação ocorre quando a pressão é imediatamente executada após um 
engajamento ou mudança de engajamento. 
 
16.4.3 FORÇAMENTO 
 
a. O forçamento é muito pouco utilizado nos combates de florete, pois além de sua 
dificuldade de execução técnica, a posição das lâminas de florete não favorece a sua 
execução. 
 
b. Quando executado, só pode ser seguido de golpe direto, pois o alongamento do braço e o 
bloqueio do movimento tornam difícil uma mudança de linha no ataque. Seu emprego 
apresenta as seguintes dificuldades: 
 
1) a mobilidade da lâmina adversária, suas posições e a distância não permitem agir, 
mesmo repentinamente, sem o risco de cair no vazio ou de não poder dominá-lo 
completamente; 
 
2) no florete elétrico, a inércia da cabeça da ponta aumenta consideravelmente a 
amplitude do forçamento e somente dá uma precisão relativa ao golpe direto executado 
consecutivamente; e 
 
3) a posição da mão, no final do movimento, não permite obter uma boa precisão. 
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16.5 DEFEITOS A EVITAR 
 
Os principais defeitos a evitar nos ataques ao ferro são: 
 
a) contato sobre uma parte errada da lâmina - os ataques ao ferro sobre o forte da lâmina 
adversária não produzem nenhuma reação. Sobre o fraco, as lâminas se infletem, e a 
reação provocada é insuficiente; 

 
b) bloqueio inexistente - o ataque ao ferro se prolonga inutilmente em detrimento da 
reação procurada, e a ponta é levada exageradamente para fora do alvo ou da superfície 
válida do adversário; 
 
c) ação inexistente dos dedos - o ataque ao ferro é executado unicamente com o pulso e 
o antebraço, sendo muito pesado e provocando péssimas reações; 

 
d) amplitude exagerada da batida - o ataque ao ferro é perceptível e facilita o escape; 

 
e) falta de proporção na execução do forçamento - quando a intensidade dada no 
forçamento não é proporcional à resistência a vencer, este não afasta suficientemente o 
ferro adversário ou, ainda, leva a mão e a ponta para fora da linha; e 

 
f) tempo de arresto entre o forçamento e o ataque - não permite aproveitar o efeito 
produzido e, muitas vezes, elimina o benefício de um toque com o efeito do forçamento. 



INTENCIONALMENTE EM  BRANCO 
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 CAPÍTULO XVII  
AS TOMADAS DE FERRO 

 
 
 

17.1 GENERALIDADES 
 
17.1.1 A tomada de ferro é uma ação de esgrima, 
que visa a dominar a lâmina do adversário, até o 
momento final. 
 
 
17.2 OS TIPOS DE TOMADA DE FERRO 
 
a) Oposição. 
 
b) Cruzamento. 
 
c) Ligamento. 
 
d) Envolvimento. 
 
17.3 ESTUDO TÉCNICO 
 
17.3.1 A OPOSIÇÃO 

 

a. A oposição visa a dominar o ferro numa linha e mantê-lo nessa linha até o final da 
ação. Pode ser executada em todas as linhas, porém possui maior eficácia quando 
termina sua execução nas linhas externas, onde a ponta adversária ameaça menos. Deve 
avançar progressivamente sobre o adversário. 
 
b. Em um ataque por afundo ou flecha, deve-se levantar ou abaixar a mão para ganhar 
autoridade com a tomada, sendo realizado um esforço proporcional à resistência a 
vencer. Nas oposições que fecham as linhas internas, é muito importante cobrir 
integralmente a linha interna em que é realizada a oposição (com alto grau de cobertura 
do alvo oferecido), pois, nessas tomadas, a ponta adversária permanece ameaçadora. Ao 
final do ataque, braço e lâmina formam um ângulo quebrado para o toque. 
 
17.3.2 O CRUZAMENTO 

 

a. O cruzamento domina o ferro numa linha alta e o conduz a uma linha baixa do mesmo 
lado ou o inverso. Pode ser executado em todas as linhas, sendo os mais utilizados os 
cruzamentos de quarta para sétima em esgrimistas de mesma mão, e de sexta para 
oitava em esgrimistas de mão contrária. 
 
b. Com um ataque por afundo ou flecha, deve-se levantar ou abaixar a mão para ganhar 
autoridade com a tomada, realizando-se um esforço proporcional à resistência a vencer. 
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Quando a tomada termina na linha alta interna ou externa, o grau de oposição e elevação 
da mão deve ser acentuado. 

c. A posição de pronação ao final da tomada facilita o domínio da lâmina adversária, e
permite tocar o alvo com maior transversalidade, principalmente no cruzamento de quarta 
para sétima.  

17.3.3 O LIGAMENTO 

a. O ligamento domina a lâmina do adversário numa linha alta e o conduz à linha baixa
oposta ou o inverso. Pode ser executado em todas as linhas, porém a linha em que ele 
termina influencia em sua eficácia. 

b. Com um ataque por afundo ou flecha, deve-se levantar ou abaixar a mão para ganhar
autoridade com a tomada, realizando-se um esforço proporcional à resistência a vencer. 

17.3.4 O ENVOLVIMENTO 

a. O envolvimento domina a lâmina adversária numa linha e o conduz à mesma linha por
um movimento circular da lâmina. Pode ser executado em todas as linhas, porém possui 
maior eficácia quando termina nas linhas externas, onde a ponta adversária ameaça 
menos. 

b. Com um ataque por afundo ou flecha, deve-se levantar ou abaixar a mão para ganhar
autoridade com a tomada, realizando-se um esforço proporcional à resistência a vencer. 
Quando a tomada de ferro termina em quarta ou em sétima, a lâmina e o braço formam 
uma linha quebrada para obter melhor cobertura. 

17.3.5 As tomadas de ferro devem ser executadas quando o adversário se encontrar 
com o braço quase totalmente alongado ou no momento final do alongamento total do 
braço armado e com a lâmina na horizontal. Não se deve tomar o ferro de um 
adversário que esteja com o braço completamente alongado, pois essa posição facilita 
o escape.

17.3.6 A tomada de ferro deve ser realizada com a parte forte da lâmina sobre a parte 
fraca da lâmina adversária. Deve-se realizá-la juntamente com o avanço do braço 
armado tomando a superioridade das lâminas por elevação ou abaixamento da mão. 

17.3.7 Deve-se manter o contato entre as lâminas durante toda a execução da 
tomada de ferro, com um esforço proporcional à resistência que está sendo 
executada, e colocando a ponta na direção do alvo no final da tomada de ferro, 
visando o toque. 

17.3.8 A técnica da tomada de ferro varia de acordo com a medida, podendo ser 
executada nas seguintes distâncias: 

a) à pequena distância ou distância da resposta - após a parada, o braço armado
encolhido deve ser alongado somente quando a ponta adversária foi afastada da linha 
desejada; 
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b) à média distância ou distância do afundo - alongando o braço, a partida para o afundo 
é feita no final do alongamento do braço, instante em que termina a tomada de ferro; e 
 
c) à grande distância - no marchar-afundo, iniciar o dominar a lâmina do adversário na 
saída do pé da frente e iniciar o afundo no momento que o pé de trás chega ao solo. Na 
flecha, utiliza-se a mesma coordenação que na média distância, ou seja, é executada 
quando o braço armado termina seu alongamento. 
 
17.3.9 Quando as tomadas de ferro são utilizadas como preparação de ataque, a sua 
execução necessita, sempre, de um deslocamento para dominar a lâmina do adversário e 
reforçar a ação. 
 
17.4 ESTUDO TÁTICO 
 
17.4.1 Apesar das vantagens que as tomadas de ferro oferecem em dominar o ferro 
adversário até o final do ataque, elas não são muito empregadas no florete elétrico, pelas 
seguintes razões: 
 
a) a posição de guarda do adversário – o braço recolhido e a ponta mais alta ou mais 
baixa que a mão não permite dominar a lâmina do adversário em boas condições; 

 
b) a longa duração de execução das tomadas de ferro - necessitam de uma coordenação 
da ação da mão e das pernas, suficientemente perceptível, para não permitir o escape; e 

 
c) as convenções do florete exigem um contato com o ferro adversário quando este está 
em linha. Assim, são preferíveis os ataques ao ferro, que são de execução mais fácil, 
rápida e mais difícil de serem escapados. 
  
17.4.2 Apesar da execução pouco usual das tomadas de ferro no ataque, por não serem 
tão efetivas, o emprego das tomadas de ferro nas respostas ou contrarrespostas é, ao 
contrário, muito eficaz, particularmente sobre adversários que remetem sistematicamente 
após o insucesso de seu ataque. 
 
17.4.3 A OPOSIÇÃO 
 

A oposição é a tomada de ferro mais utilizada no florete. Sua execução técnica 
permite lhe dar uma grande velocidade e se parecer com um golpe direto com contato de 
lâmina, com a única diferença que ela é executada sobre um braço quase totalmente 
alongado ou um braço que se alonga. Ela não deve ser empregada na resposta, pois o 
ferro muito engajado não a permite, mas pode ser executada sobre a retomada da guarda 
adversária, segundo os mesmos princípios utilizados na ofensiva. 
 
17.4.4 O CRUZAMENTO 
 

O cruzamento é muito pouco empregado no ataque, pois deixa frequentemente a 
ponta adversária na direção da superfície não válida, provocando a sinalização não válida 
que, mal interpretada, vai anular o ataque. É muito eficaz na resposta, quando a ação 
defensiva vai contra ao ataque adversário. Bem executada, a ação deve atingir o alvo 
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antes que o pé da frente do adversário esteja em contato com o solo. É reforçado por um 
ligeiro avanço do pé da frente, executado simultaneamente com a parada.  

17.4.5 O LIGAMENTO 

O ligamento, quando empregado no florete, necessita limitar o deslocamento lateral da 
mão na sua execução e, em particular, quando o ferro adversário é conduzido para a linha 
baixa. O deslocamento lateral da mão é em função da posição da lâmina adversária e da 
necessidade de tomar a superioridade das armas. Empregado na resposta, o ligamento 
tem o inconveniente de conduzir a ponta adversária para a superfície não válida. Por esta 
razão, deve ser dada preferência ao cruzamento. Entretanto, quando a parada foi tardia, o 
ligamento torna-se um excelente meio de dominar o ferro adversário. 

17.4.6 O ENVOLVIMENTO 

O envolvimento é a tomada de ferro menos comum no florete. A duração de execução 
torna-o perceptível e de fácil escape. Para ser empregado eficazmente, ele deve ser 
executado com a marcha, a fim de diminuir os riscos de uma contraofensiva. Pelas 
mesmas razões, é pouco utilizado nas respostas e contrarrespostas, pois permite a 
repetição adversária, às vezes involuntária, tomando um tempo de esgrima antes do final 
da execução. 

17.4.7 As tomadas de ferro são muito empregadas como preparação de ataque no florete, 
sendo executadas sem alongar completamente o braço e dando-lhes uma intensidade 
que provoca a reação espontânea do adversário. Para reforçar sua eficácia, elas são 
combinadas com deslocamentos. 

17.4.8 Do ponto de vista tático é, por vezes, útil adotar voluntariamente uma posição de 
guarda com o braço armado muito alongado, que provoque o adversário a empregar as 
tomadas de ferro, pois elas são, assim, muito fáceis de escapar no início de sua 
execução. 

17.4.9 Os esgrimistas de mãos trocadas raramente empregam as mesmas tomadas de 
ferro que esgrimistas de mesma mão. Sua execução os obriga a exagerar na posição 
final, o que diminui a sua amplitude e a sua precisão. 

17.4.10 As tomadas de ferro executadas na resposta ou contrarresposta repousam toda a 
sua eficácia na parada que as precede. A parada por oposição, que afasta o ferro sem 
brutalidade, permite controlar o ferro adversário e conservá-lo. 

17.4.11 Contra as tomadas de ferro, são as seguintes as defensivas mais apropriadas: 

a) parada por oposição;

b) parada circular;

c) parada cedendo; e

d) o escape. 
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17.5 DEFEITOS A EVITAR 

17.5.1 Os principais defeitos a evitar nos ataques ao ferro são: 

a) má posição da mão na tomada de ferro - afasta a ponta e aumenta a duração da
tomada de ferro; 

b) tomada de ferro muito ampla - expõe aos escapes ou aumenta a duração de execução
da tomada de ferro; 

c) afundo executado muito cedo - a lâmina adversária não é completamente afastada e
não permite tomar a superioridade das armas. Com isso, a ação passa ou chega com o 
lado da lâmina; 

d) má posição da mão no final da execução - a elevação e oposição são insuficientes e
provocam, em consequência, uma falta de precisão; 

e) movimentos de elevação e de oposição executados muito cedo - provocam reações
adversárias que impedem a execução completa da tomada de ferro; 

f) falta de progressividade - a tomada de ferro, assim executada, não permite tomar a
superioridade das armas na saída do afundo, necessitando de um tempo suplementar no 
alongamento do braço; e 

g) má coordenação entre a mão, o braço e a perna - pode provocar um tempo de arresto
entre a tomada de ferro e a saída do afundo, pois a saída é executada antes de se 
completar a tomada de ferro, não permitindo dominar o ferro adversário que pode 
escapar. 

17.5.2 Na resposta ou contrarresposta: 

a) parada mal executada - uma parada brutal, incontrolada, rejeita o ferro adversário e
não permite apoderar-se convenientemente; ou uma posição ruim da mão afasta a ponta, 
o que aumenta a duração da execução da resposta;

b) alongamento muito prematuro do braço armado – provoca, frequentemente, uma
reação instantânea e, em certas tomadas de ferro, não afasta suficientemente a ponta 
adversária que encontra uma superfície não válida e às vezes, até, uma superfície válida; 
e 

c) má posição da mão no final da tomada - provoca perda de precisão na resposta.



INTENCIONALMENTE EM  BRANCO 
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CAPÍTULO XVIII  
OS CONTRA-ATAQUES E AS ESQUIVAS 

 
 
18.1 GENERALIDADES 
 
18.1.1 Os contra-ataques são ações ofensivas ou 
defensivas-ofensivas executadas sobre a ofensiva 
do adversário, seja ela um ataque, uma resposta ou 
uma contrarresposta. 
 
18.1.2 São ofensivos quando não se utilizam de 
contato de ferro para sua execução. Quando se utilizam de contato de ferro, são 
defensivo-ofensivos. 
 
18.1.3 No florete, por ser uma arma de convenção, onde é necessária a prioridade para 
pontuar, o contra-ataque nunca terá a prioridade para pontuar, devendo sempre, por 
isso, tocar sozinho, sem que a ação ofensiva adversária alcance seu alvo. 
 
18.1.4 O contra-ataque também pode ser realizado com escapes, que é a ação de 
subtrair a lâmina de uma tomada de ferro ou de um ataque ao ferro. 
 
18.2 ESTUDO TÉCNICO DOS CONTRA-ATAQUES 

 

18.2.1 Os contra-ataques, de acordo com sua execução técnica, são classificados em: 

 

a) arresto - ação contraofensiva direta, realizada sem contato de lâmina. Pode ser 
executada de forma direta, com o toque na mesma linha onde a ponta se encontrava no 
início da ação, ou de forma indireta, com o toque sendo executado em uma linha diferente 
daquela onde o contra-ataque se iniciou, sendo combinado com um ou mais escapes; 
 
b) arresto por oposição - contra-ataque executado fechando a linha por onde segue a 
ação ofensiva adversária. Visa a desviar a lâmina adversária, garantindo que somente o 
arresto por oposição venha a tocar; e   
 
c) arresto com tempo de esgrima - contra-ataque realizado sobre as ofensivas 
compostas. Deve tocar o adversário antes de ele iniciar o último tempo de execução de 
sua ação ofensiva. 
 
18.2.2 Os contra-ataques também podem ser combinados com movimentos que visam a 
aumentar sua eficiência. Esses movimentos são as esquivas e o ajuntamento. 
 
18.2.3 As esquivas são movimentos que desviam a superfície válida de uma ofensiva do 
adversário. São classificadas em: 
 
a) inquartata – consiste em deslocar o pé de trás lateralmente, girando o corpo sobre o 
pé da frente, de modo a retirar o tronco da direção das ofensivas adversárias. Deve haver, 
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nesse movimento, uma ligeira elevação das pernas, a fim de facilitá-lo. Simultaneamente 
a esse movimento, ocorre o alongamento do braço com a finalidade do toque; e 
 
b) passata di sotto – é considerado um afundo para trás. Nessa esquiva, o pé de trás é 
lançado à retaguarda, com a posição final do movimento similar a do final do afundo, 
porém com o tronco inclinado para frente, a fim de fazer a ponta do adversário passar por 
cima durante sua ofensiva. O braço termina alongado, com a mão em pronação para 
facilitar o toque. O simples agachamento abaixando o tronco, sem o recuo do pé de trás, 
é considerado uma variação da passata di sotto. 
 
18.2.4 Outro movimento que pode ser realizado para facilitar o contra-ataque é o 
ajuntamento. Este movimento consiste no recuo do pé da frente para junto do pé de trás, 
com a elevação das pernas e com o alongamento do braço armado. Sua finalidade é o 
recuo do tronco para afastar o alvo do adversário e o toque pela linha alta. 
 
18.3 ESTUDO TÁTICO DOS CONTRA-ATAQUES 
 
18.3.1 Como o contra-ataque deve tocar sozinho, é necessária uma ótima preparação e 
utilização de um bom momento para utilizá-lo. Utilizado variando com a defensiva, deixa o 
adversário confuso sobre qual a real intenção defensiva do esgrimista. 
 
18.3.2 O arresto deve ser empregado nos seguintes casos: 
 
a) sobre ofensivas mal executadas, em que há o recolhimento do braço durante sua 
execução;  
 
b) sobre ofensivas simples executadas com marcha antes do afundo ou flecha. Nesse 
caso, o arresto deve tocar durante a marcha do adversário; 
 
c) com escapes sobre adversários que buscam ataques ao ferro ou tomadas de ferro com 
marcha antes de sua ofensiva. Nesse caso, os arrestos, quando feito para frente, muito se 
assemelham a um ataque indireto. 
 
18.3.3 Os arrestos com oposição podem ser executados sobre ataques simples e 
compostos executados corretamente. Deve-se, ao seu final, fechar a linha onde o 
adversário termina sua defensiva. Por isso, exige uma boa preparação para sua execução 
e um correto julgamento da intenção do adversário. 
 
18.3.4 O arresto com tempo de esgrima é executado sobre ofensivas compostas mal 
executadas, com o recolhimento do braço durante as fintas.  
 
18.3.5 As esquivas são combinadas com os contra-ataques, principalmente contra 
esgrimistas que terminam suas ofensivas nas linhas altas. Quando bem executadas, não 
permitem o toque do adversário e possuem um caráter predominantemente 
contraofensivo, ou seja, em toda ação que for realizada uma esquiva, mesmo que em 
uma ofensiva, a ação será contraofensiva. Com isso, se dois atletas realizam um ataque 
simultaneamente, em uma ação onde não haveria prioridade, e um deles se abaixa para 
tentar evitar o ataque de seu oponente, ele será considerado tocado, por ter feito um 
movimento que descaracteriza o ataque. 
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18.3.6 Os contra-ataques podem ser realizados com deslocamentos para frente ou para 
trás. A escolha do deslocamento a ser empregado e combinado com os arrestos é fruto 
da observação do esgrimista com relação ao seu adversário e a situação tática do 
combate. Normalmente, os deslocamentos para frente são realizados contra oponentes 
que realizam a ofensiva de muito perto e recolhendo o braço, e para trás contra aqueles 
que atacam de muito longe ou que o tempo de intervalo entre a execução do marchar e 
do afundo ou flecha é muito grande. 
 
18.3.7 A melhor forma de se combater os contra-ataques é realizar ataques simples, com 
o máximo possível de correção de movimento. Desse modo, o contra-ataque dificilmente 
conseguirá tocar sozinho, estando neutralizado. 
 
18.4 DEFEITOS A EVITAR 
 
Os principais defeitos a evitar nos contra-ataques são: 
 
a) contra-atacar sobre o final do ataque - não permite ganhar um tempo de esgrima. Os 
dois esgrimistas tocam e o ponto é dado ao atacante; 
 
b) contatos de lâmina no escape - provém de uma execução tardia ou de uma posição 
ruim da mão, do braço armado ou da ponta. Isto será considerado ataque ao ferro do 
atacante, que manterá a prioridade; 
 
c) arresto por oposição ou com tempo de esgrima que erra o alvo - fruto de um erro de 
distância ou de uma execução tardia; e 
 
d) esquiva incompleta – o ataque toca, seja em superfície válida, onde ocorre o ponto do 
atacante, seja em superfície não válida, invalidando o toque do contra-ataque. 
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CAPÍTULO XIX  
VARIEDADES DE AÇÕES OFENSIVAS E CONTRATEMPO 

 
 
 
19.1 GENERALIDADES 

 

19.1.1 Variedades de ações ofensivas são 
continuação das ações ofensivas, que não 
obtiveram sucesso em um primeiro momento. 
 
19.1.2 Contratempo é a ação que visa a 
neutralizar o contra-ataque do adversário. 
 
19.1.3 Falso ataque é o simulacro de ataque. 
Possui todas as características do ataque, menos a 
intenção do toque. Visa a provocar uma reação do adversário para se tirar proveito. 
 
19.2 ESTUDO TÉCNICO DAS VARIEDADES DE AÇÕES OFENSIVAS 
 
As variedades de ações ofensivas são classificadas da seguinte forma: 
 
a) remessa – ação simples imediata que segue a uma primeira ação ofensiva ou 
contraofensiva realizada. É feita sem recolhimento do braço armado e na mesma linha 
onde a ofensiva foi realizada. A remessa recebe o nome da ação que a antecedeu, 
podendo ser uma remessa de ataque, de resposta, de contrarresposta ou de contra-
ataque; 

 

b) repetição – é uma nova ação ofensiva executada imediatamente após o retorno à 
guarda de um afundo, para trás ou para frente. Recebe o nome da ação que a antecedeu, 
podendo ser uma repetição de ataque, de resposta, de contrarresposta ou de contra-
ataque; e 
 
c) redobramento – é uma nova ação ofensiva, simples ou composta, executada 
imediatamente após uma ação ofensiva ou contra-ofensiva. Recebe o nome da ação que 
a antecedeu, podendo ser um redobramento de ataque, de resposta, de contrarresposta 
ou de contra-ataque 
 
19.2.2 CONTRATEMPO 
 
O contratempo pode ser defensivo ou ofensivo. 
 
a. O contratempo defensivo é composto de três fases: a falsa ofensiva, a defensiva e a 
ofensiva. 
 
1) Falsa ofensiva - é realizada no intuito de provocar um contra-ataque adversário. 
 
2) Defensiva - pode ser realizada por um ataque ao ferro ou uma tomada de ferro. Visa  a 
afastar a ponta do adversário. 
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3) Ofensiva – após se afastar a ponta do adversário, realiza o toque. 
 
b. O contratempo ofensivo é composto de duas fases: a falsa ofensiva e o contra-
arresto. 
 
1) Falsa ofensiva – como visto, é realizada no intuito de provocar um contra-ataque 
adversário. 
 
2) Contra-arresto - o esgrimista interrompe seu avanço e, antes que o arresto adversário 
o toque, ele toca o oponente sem haver contato de lâminas.   
 
19.3 ESTUDO TÁTICO DAS VARIEDADES DE AÇÕES OFENSIVAS 
 
19.3.1 REMESSAS 
 
a. São realizadas sobre esgrimistas que não deram continuidade à sua primeira ação, 
permitindo, assim, uma nova ação ao adversário. Normalmente, são executadas sobre 
esgrimistas que, após o atacarem, não realizam nenhuma ação imediata subsequente, 
que após executarem a parada não respondem ou que rompem após serem atacados e 
não dão continuidade. 
 
b. São executadas em cavação sobre adversários que executam a parada e não realizam 
a resposta, mas conservam a linha fechada após a defensiva. Isso cria a necessidade de 
o esgrimista criar uma angulação para conseguir tocar. 
 
c. As remessas, na mesma linha e mantendo o alongamento inicial do braço, são 
realizadas sobre adversários que, após a parada, abandonam o contato de lâmina, não 
mantendo a linha fechada, ou sobre aqueles que rompem e não continuam a ação, 
permitindo o avanço do outro esgrimista. Normalmente, esgrimistas, que param e não 
respondem imediatamente após, possuem o vício de recolher o braço antes de 
executarem sua resposta ou marcham para realizá-las, proporcionando situações para 
sofrerem a remessa. 
 
d. Também podem ser executadas em sequência de um contra-ataque, sobre adversários 
que, após realizarem ofensivas que não tocam, não dão continuidade imediata à ação. 
 
19.3.2 REPETIÇÃO 
 
Na repetição, a distância que separa os dois esgrimistas, no momento de sua execução, 
determina se a volta à guarda será realizada para frente ou para trás. São executadas nas 
mesmas situações descritas para as remessas. 
 
 
19.3.3 REDOBRAMENTO 
 
No redobramento, pode ocorrer recolhimento do braço, mudança de linha ou uma ação 
ofensiva composta. Essas opções táticas são determinadas pela distância e reações do 
adversário.  
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19.3.4 CONTRATEMPO 

O contratempo é uma ação pouco comum no florete, pois é realizada por quem estava 
em ofensiva, ou seja, pelo esgrimista que já possuía a prioridade, não havendo, portanto, 
motivo para interromper a sua ação. No florete, a maioria dos contratempos são 
realizados de forma reflexa, não planejada, sobre contra-ataques que surpreendem os 
atacantes. 

19.4 DEFEITOS A EVITAR 

Os principais defeitos a evitar nas variedades de ações ofensivas e no contratempo são: 

a) erro de distância na remessa – quando executada de uma distância muito longa,
demora a alcançar o alvo, permitindo ao adversário tempo para reagir; 

b) erro de distância na repetição – quando realizada muito de perto, não permite espaço
para o novo afundo, a repetição não toca e a ponta passa o alvo, podendo ocasionar um 
choque entre os esgrimistas pela curta distância. Caso a distância esteja muito longa, a 
repetição não alcança o alvo e, com dois afundos seguidos na longa distância, o 
adversário pode facilmente tocar; 

c) erro de distância no redobramento – quando realizada muito de perto, não há espaço
para o toque, o esgrimista não consegue tocar o adversário com a ponta, e o golpe chega 
com a lâmina. Se realizada de uma distância muito longa, não consegue tocar o alvo e dá 
tempo ao oponente de reagir e se defender; 

d) má escolha da repetição - o reflexo defensivo adversário foi mal estudado. A repetição
pode encontrar o ferro adversário ou terminar numa linha já fechada; 

e) erro de distância no contratempo – se longe demais, possibilita ao adversário escapar
da defensiva. Perto demais, arrisca ser tocado pela contraofensiva. 

f) simulacro de ofensiva no contratempo carece de veracidade - não provoca o contra-
ataque do adversário; e 

g) má coordenação entre mão e perna – o toque não tem precisão.
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