MANUAL BÁSICO DE AUTODEFESA COM ARMAS BRANCAS

Elaborado pela Secção Portuguesa do Comintern (SH), em
novembro de 2020.

Nota preliminiar: Este manual está intimamente ligado, principalmente ao manual Street
Fighter.Português - http://ciml.250x.com/archive/martial_art/street-fighting_portuguese.html, que deve ser
memorizado, reflectido e treinado antes de estudar qualquer outro documento e ao Manual Básico de
Autodefesa desarmada (http://ciml.250x.com/sections/german_section/rfb/rfl/lcfv_portuguese/manual_basico.pdf), nas
mesmas condições de estudo. FICA O SÉRIO AVISO PARA CAMARADAS QUE SE SINTAM
APRESSADOS, EXCESSO DE CONFIANÇA E ANSIEDADE DE ELIMINAR ETAPAS.
1 a)– USO DE FACA (com empunhadura no cabo e corte para a frente - utilizando a mão direita, com a dextra invertem-se
os golpes na maioria dos casos – o agarramento tipo invertido destina-se a aplicar golpes mais fortes, mas dá menos agilidade a
lutar). A faca deve possuir uma boa empunhadura, que não escorregue facilmente, um corte que não de desforme, ou fique sem
fio rapidamente e o aço da lâmina deve significativamente entrar no cabo, de preferência até ao final, para a lâmina não se
separar do respectivo cabo. Quando à navalha, que até 10cm, é de porte legal, deve-se verificar igualmente a sua resistência.

Apenas um exemplo de técnica da arte marcial russa Systema, desenvolvida a partir das lutas dos povos soviéticos, aliando a
ciência mecânica ao organismo humano (uma interessante arte marcial
a desenvolver contrariamente aos objetivos mais práticos deste manual.

b)– ALVOS A ALCANÇAR

OUTRA VERSÃO

c) NOTAS IMPORTANTES A TER EM CONTA NO COMBATE:
 Utilizar a intencionalidade, força e violência necessária, convencendo-se de que é uma luta de vida ou
morte;
 Atirar objectos diversos, pegar em objectos de defesa e ataque, com a mão livre (casacos para servir de
escudo e objetos de distracção ou tapar a vista do inimigo, pegar em paus ou ferros que se encontrem
disponíveis para ganhar vantagem, etc…);
 Utilizar o meio ambiente tentando dirigir o adversário para um local em que tropece num objecto e se
desequilibrei ou caia;
 Deve-se fintar, simulando um movimento e fazendo outro;
 Gritar, distrair o adversário com berros ou fintando simulando estar a falar com algum amigo que chegou
por exemplo….
 Mover-se continuamente, tentando fintar nos movimentos e alcançar o adversário;
 Cortar qualquer parte do corpo se os alvos principais não estiverem ao alcance;
 Quando o pulso interior não é possível alcançar, num bloqueio cortar o bíceps, ou o músculo da parte
exterior do braço;
 Utilizar a faca também como bloqueio firme contra o pulso do adversário que porta a faca (este caso com
facas ilegais – mais de 10cm e/ou sem abertura automática);
 Quando se ficar numa posição agarrado ou muito perto do inimigo sem poder escapar, tentar bloquear o
braço da faca do adversário e esfaquear com corte e/ou estoque várias vezes e rapidamente todas as áreas
possíveis de alcançar, podendo também usar-se golpes corporais, como cabeçada à cara, canelada,
joelhada às virilhas ou o que se proporcionar adequado;
 Manter um espírito de autoconfiança, tenacidade, audácia e retirar forças do fim mais importante da sua
vida (a revolução, o socialismo e comunismo) para alcançar maior coragem;
 Treinar com um amigo sempre que possível;
 Não telegrafar os ataques, dando hipótese ao adversário de prever o que se seguirá;
 Pontapear as canelas ou joelho, sempre que possível, etc, …..

d) PRINCIPAIS ATAQUES DE FAVA VS FACA (por fora, desviando-se do corpo, no caso da imagem
entrando pela esquerda, por dentro, entra-se de frente sem desviar do adversário, por exemplo bloqueando o
braço esquerdo com a mão/braço esquerdo e atacando ao centro do seu corpo). É sempre mais seguro, embora
mais difícil, o ataque por fora. Todos os ataques devem ser efectuados num movimento o mais rápido possível,
iniciando o treino com gestos lentos, aumentando a rapidez, como em qualquer outro tipo de treino armado ou
desarmado, salvo situações muito especiais
1 – Entrar por dentro, bloqueando com mão esquerda o braço/mão portador da faca, batendo nela para um lado,
desviando-a ou segurando pulso ou braço e estocar o tronco (estômago/intestinos/fígado/plexo solar) recuando de
imediato, avançando de seguida com novos ataques;
2 – Atacar a mão/dedos, bloquear com a mão esquerda o braço do adversário empurrando ou agarrando se
possível, atacando por fora o Pescoço (corte/estocada/ou estocada e corte);
.
3 – Cortar o Pulso interno, bloquear com mão esquerda o braço do adversário empurrando ou agarrando e atacar
tronco ou Pescoço (estocada e/ou corte);
4 – Cortar o Pulso interno ou externo, recuando, preparando-se para novos ataques;
5 – Cortar o Pulso/antebraço/braço externo bloquear com mão esquerda firmemente o braço da faca empurrando
para dentro, seguido de ataque ao Pescoço (estocada e/ou corte) ou ao tronco (estoques);

6 - Empurrar o antebraço externo, com mão esquerda firmemente, podendo, se possível continuar com a pressão
de forma a que o inimigo rode um pouco ou fique numa melhor posição em que seja acessível estocar Rins,
Estômago, Pescoço (também corte) ou a perna em último caso se apenas esta estiver acessível (cortar
profundamente o músculo exterior da perna de forma a tirar a locomoção do inimigo, ou internamente a veia
Femoral.
e) EXEMPLOS DIVERSOS (que incluem técnicas que não estão referidas nos Principais Ataques).
Tapa (para aumento da força de penetração)

Estocada
A estocada é, normalmente, não sempre, mais eficaz seguida de corte, aproveitando o facto de ter
penetrado com a faca.

Estocada com giro

Leque/Abanico/Bloqueios

Se possível, atacar sem ser necessário travar com a faca, através de fintas, distracções, pontapés, empurrão ou
batida na mão ou braço que contém a faca, antes de o adversário conseguir aproximar-se tanto.

ATAQUE DE FACAS EM SITUAÇÕES DIVERSAS

Faca contra Faca (2 exemplos em imagem)

Joga um objecto à cara do
adversário, ou pode apenas
fintar, fingindo que atira,
ou olhando por detrás dele,
como se viesse a chegar
alguém

Agarre dos pulsos por parte de um adversário muito mais forte fisicamente.
Neste caso, girar o nosso pulso, na direção do (s) braço (s), para a faca ficar numa posição em que possa ser usada
para cortar o antebraço e libertar-se, podendo também, utilizar-se golpes corporais (canelada ou joelhada e cabeçada
se houver bastante aproximação dos corpos)

Defesa contra pau, porrete, ferro, bastão.
Aqui a faca está numa posição invertida, mas não é obrigatório, obrigando contudo a maior firmeza e
força, que aliás se deve aplicar sempre nos momentos de ataque, sucedidos e antecedidos por algum
relaxamento muscular, durante as movimentações, para maior flexibilidade, poupança de forças e
resistência.

1

2 (numa situação invertida,
pode-se bloquear com a
mão desarmada e atacar
quase simultaneamente,
como
mostrado anteriormente
nos bloqueios)

3

4
(o estômago é a área de ataque mais fácil, mas com a movimentação da luta, podem apresentar-se outras
mais fáceis de alcançar, como por exemplo pescoço/garganta)

5

Defesa contra ataque de corrente
Como já referido, nas imagens a faca encontra-se numa posição invertida, mas não é necessário.

Desvio seguido de avanço rápido, ou no caso de não se conseguir desviar, entrar (para perto do adversário)o
mais rápido possível, para que o impacto seja menor, ou com sorte nulo.
Ataque de surpresa por de trás

a) Este é a técnica mais comum. Para maior rapidez e eficácia, estocar o pescoço de lado penetrando
com a faca (apanhando veias e artérias) e cortando para a frente com força (abrindo um orifício que
origina morte imediata).
b) Técnicas secundárias, mas dirigidas a pontos vitais (em caso de não se conseguir aplicar a anterior).

f) ASPECTOS IMPORTANTES NA ESTABILIDADE, EQUILÍBRIO E MOVIMENTAÇÃO.
Exercícios básicos de adaptação à faca (para praticar sozinho)

2 Cortes laterais e dois verticais, para praticar baseando-se na descrição do anterior.

Corte com mudança de direção para praticar baseando-se na descrição dos anteriores.

Posição de equilíbrio Equilíbrio

Avanços e Recuos (para efectuar, se possível, subitamente e com a maior rapidez)

Recuo Total: Na posição de combate básica, o combatente da um passo completo para trás invertendo a
guarda, o ideal é executar pelo menos dois passos para voltar à mão forte (com a faca) à frente. O objetivo
é estabelecer a maior distância possível a fim de evitar o ataque do adversário. Essa movimentação
estabelece uma estratégia defensiva para o combate. Evite dar as costas e fugir, ou o adversário escolherá,
onde e como irá ataca-lo.

2. a) Técnica essencial de uso do PORRETE pela Frente
(batimento/golpe):
1 – Debaixo para cima – pescoço e cabeça, lado direito;
2 – Da esquerda para a direita, lateralmente – cabeça ou pescoço.
3 – Lateralmente da direita para a esquerda – Cabeça, pescoço ou
costelas falsas
Sugestão – Fazer os três movimentos em sequência.

c) Estocada
Pela frente – em segunda hipótese:

c)Ataque à nuca. Por de trás:

Foram dados exemplos do ataque às zonas mais importantes a atingir, mas no decorrer da luta, podem-se e
devem-se atingir outras zonas corporais, se as descritas anteriormente não se proporcionarem (como
braços, pernas, costelas, etc…)

d) Técnicas de Bloqueio (exemplo de técnicas- algumas estão em bastão, mas servem de exemplo para porrete,
tal como tas técnicas de bloqueio com fuzil que seguirão noutro ponto – depois do bloqueio ou batida no braço
portador de bastão, porrete, ou faca, poderá optar-se por várias situações: continuar a bater com o porrete, agarrar
o braço portador ou o porrete do adversário e usar o nosso, se numa posição favorável, esquecer ou continuar
com o porrete na mão e usar golpes corporais diversos – tudo depende do que se mostrar mais favorável na
altura).
Porrete vs Porrete
A luta do pau é uma arte milenar, não é nesta apresentação, nem mesmo treinando o que se vê nas
imagens, embora se deva fazê-lo, que se vai aprender esta arte específica e complexa, servindo as figuras
apenas para dar alguma vantagem contra um não lutador Marcial do Pau.

O golpe no (s) braço(s), tem uma boa
eficácia, seguindo-se outro ataques.

Ataque de um portador de faca
(embora seja eficaz e muito comum bater na mão ou braço que porta a faca, seguindo-se outros ataques,
como por exemplo, na alínea a). podem-se atingir outras áreas se isso se propuser)

3. Uso do Garrote (pode ser usado qualquer tipo de cordão, com a condição de ser resistente e fino (aço,
nylon, etc…). O seu comprimento deve ser cerca de 1m para poder enrolar às mãos, ou pedaços de
madeira, para não se ferir as mãos e aumentar a potência. No caso de não se colocarem pedaços de pau,
podem ou devem ter luvas ou outra protecção.
a)Coloca-se a mão direita no ombro direito, ou a esquerda no ombro esquerdo, passa-se o garrote por detrás e pela
frente no sentido horário ou contra horário, dando-se o laço. Se não houver hipótese, passa-se o fio pela frente do
pescoço e aperta-se cruzando os braços (ou apenas apertando – em ultimo caso)

b) Atando arame a dois pedaços de pau (ou não, mas não será tão fácil efectuar), cruzam-se os braços formando
uma argola, que é enfiada pela cabeça do inimigo, ao mesmo tempo que se força o joelho sobre seus rins e se puxa
o laço.

4 - Técnicas de ataque e defesa com baioneta (podem ser utilizadas com um pau ou ferro, igualmente)
Baioneta vs Baioneta/Porrete

Sequência
das 2
figuras

5 - Desarme do fuzil com mãos nuas:
Segurar o fuzil com ambas as mãos e torcer, girando o fuzil para a esquerda ou direita, podendo usar-se a força do
corpo e seu movimento para ajuda no giro e puxão final, assim como rasteirar as pernas para desequilibrar, ou
pontapear as canelas.

AS FIGURAS SEGUINTES NÃO REPRESENTAM
NENHUMA SEQUÊNCIA

Inicia-se com pontapé na curva da perna e
simultaneamente passa-se a mão à volta do pescoço,
puxando para trás e para baixo, colocando-lhe a mão na
boca. Se se usar faca, golpeia-se e corta-se o pescoço, ou
estoca-se os rins de baixo para cima, sempre tapando a boca
do inimigo.
Pode-se também, se o inimigo for suficientemente leve,
levantá-lo pelas duas pernas, fazendo-o cair de frente, caindo
sobre ele esmurrando a nuca e logo de seguida
estrangulando-o com os braços.
Se for muito mais alto e não possuirmos arma alguma, faz-se
como no primeiro caso, só que em vez de tapar a boca ao
inimigo empurra-se a nuca para a frente e para baixo,
enquanto em sentido contrário se procede ao
estrangulamento.

6) – USO DO BLACK JACK E DE OUTROS INSTRUMENTOS SUBSTITUITIVOS
O Black Jack consiste num saco fino e comprido contendo areia, de preferência molhada, para aumentar o peso, podendo
ser usada até mesmo a meia do uniforme. O objetivo de sua utilização consiste em acertar a nuca do inimigo.

Uma simples revista enrolada, pode aumentar a força do golpe
consideravelmente

Um simples pedaço de madeira, uma chave de fendas,
um abre cartas, caneta ou lápis, etc…também poderão
ser utilizados

Um guarda-chuva ou bengala pode ser utilizada para estocadas dolorosas no
estômago, fígado ou plexo solar

Uma simples pedra, ou uma peça de metal, como um
tacho ou panela pesada também aumentam bastante o
impacto do golpe

Atirar com líquido quente, como café, ou areia para os
olhos com efeito de cegar e/ou distrair, também são boas
hipóteses, antes de iniciar um ataque.

7.AMORTECIMENTO DE QUEDAS
Com o porte da faca ou porrete é necessário cair com essa mão fechada ferindo os dedos (tentando aliviar batendo
com a zona da palma a azul) e fazer um pouco de mais força na outra mão e antebraços irremediavelmente.

Queda com rolamento

8) Estratégias de Luta em Grupo (armado com arma branca ou desarmado)

9) UMA INFORMAÇÃO AVULSA - ÚTIL PARA MANIFESTAÇÕES.
O QUE DEVE TER A SUA MOCHILA NUMA MANIFESTAÇÃO RELEVANTE E DE ENFRENTAMENTO

- 1 Muda de roupa (para despistar a polícia, demais inimigos e para trocar de roupa em caso de contaminação).
- Remédios, se você usar algum.
- 1 Bandana (PARA GÁS).
- 1 garrafa com vinagre (PARA GÁS)..
- 1 Garrafa de água, de preferência com esguicho.
- Óculos de proteção com vedação total.
- Telefone de um camarada ou mais, para ligar e avisar das situações que vão ocorrendo, no caso do grupo se
separar.
- Máscara de gás (opcional, mas muito mais eficiente que a bandana com vinagre).
- Macacão impermeável (opcional).
- Canivete, só até 10cm, e sem abertura automática, segundo a legislação portuguesa, se necessário cortar algo.
- Pau ou vara sintética, porta-bandeira, resistente, para o caso de haver violência e de termos chance de competir,
de verdade, e não sermos totalmente esmagados.
- Cocktails Molotov (depende da situação).
- Pedras (depende da situação).
*Documentos devem ser portados, porém guardados no bolso da calça.

