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Introdução 
O Draikaner é um grupo de Boffering 

Medieval situado na cidade de São 

Paulo – SP. 

Nascendo da união de três antigos 

clãs (Alliance of Cross, Heren 

Ouroboros e Miríade Medieval), o grupo 

foi fundado no dia 4 de Julho de 2010, 

com todo o conhecimento somado dos 

três clãs originais. 

Agora, o Draikaner (lê-se Draicâner) traz uma proposta mais profissional, sempre 

buscando evoluir e beneficiar o boffering nacional, bem como proporcionar uma 

alternativa de esporte e cultura aos seus membros. 

Dentre as atividades do grupo, destaca-se o Clã Draikaner, uma equipe de amigos 

interessados em praticar a simulação de combates medievais, cultivar a cultura 

medieval, conhecer pessoas novas e treinar gratuitamente pessoas à partir de 14 

anos que queiram aprender um pouco mais sobre o combate com réplicas seguras 

(boffers) de armas da Idade Média. Nossa equipe de jogadores pratica semanalmente 

com o intuito combater em eventos organizados pelo próprio grupo Draikaner ou por 

outros grupos e clãs de boffering do estado de São Paulo e do Brasil.  

Os treinos são realizados aos domingos no Parque Ibirapuera, na zona sul de São 

Paulo e tem como proposta apresentar o boffering a qualquer pessoa interessada, 

ensinando técnicas de combate individual e em grupo, das mais básicas às mais 

avançadas, de acordo com a experiência do jogador. Tudo isso é feito pela nossa 

equipe de instrutores, jogadores experientes e preparados para passar seus 

conhecimentos através de exercícios e teoria, de forma educativa e focada nas 

dificuldades dos participantes.  

Alguns clãs possuem uma temática histórica ou fantasiosa, e a do nosso grupo é 

Arthuriana (baseada na mitologia e indícios históricos de Arthur). 

Além disso, há também a organização de eventos voltados a grupos de boffering, 

sendo o principal o Encontro Paulista de Swordplay, assim como a participação em 

eventos abertos ao público leigo, como na Virada Cultural de São Paulo e eventos de 

RPG em diversas localidades de São Paulo. 

O Draikaner é organizado por uma equipe de gestores que tomam decisões das 

questões pertinentes a todo o grupo, sempre em comunicação com os demais 

membros, buscando ao máximo atender suas sugestões e sanar problemas. 

Lema 
Nosso lema é “In gladius victoria est” e 

significa a vitória está na espada. 

O lema é uma frase que norteia o 

pensamento de um indivíduo ou grupo, e aqui 

não é diferente. Nosso lema representa a 

eterna luta pela excelência. A luta pela 

lealdade, honra e respeito são o mínimo que se 

espera dos que buscam a verdadeira vitória. É 

o reflexo do compromisso com o auto-



 

 

desenvolvimento e a quest da arte do combate em todas as suas formas. 

É esperado daquele que segue o Lema do Draikaner seja sempre honesto e 

respeitoso com seus oponentes na vitória ou na derrota, lutando de forma honrosa, 

buscando a vitória através do seu empenho pessoal, e nunca de outra forma. 

Não importam os obstáculos que estarão no nosso caminho, sejam grandes ou 

pequenos, muitos ou poucos, todos serão superados, pois a vitória está na espada. 

Instituição 
 Missão 

Desenvolver a prática do boffering através de treinos gratuitos e abertos ao 

público, promover eventos para a confraternização dos jogadores assim como 

participar de eventos diversos. 

 Visão 

Ser referência nacional e internacional na prática do boffering, buscando o seu 

desenvolvimento e reconhecimento. 

 Valores 

Segurança, honestidade, respeito e excelência. 

Gestão 
 Távola Redonda Draikaner 

Responsável por auxiliar: Eventos internos, Saco de armas, Forja, Comunicação, 

Primeiros Socorros e fazer parte da tomada de decisões referentes a esses temas 

através de debates e votações. 

Qualquer membro do Draikaner com no mínimo 6 treinos pode se juntar à Távola 

para melhorar o clã. 

 Conselho de Capitães 

Responsável por administrar: Ouvidoria, Testes de Graduação, Treinos, 

Comunicação, Tesouraria, Uniformes, Forja e tomar decisões referentes a esses 

temas através de reuniões e votações. 

Qualquer membro do Draikaner com a graduação mínima de Capitão tem o direito 

de se participar do Conselho. 

 Ordem da Cavalaria 

Responsável por: Eventos Externos, Relações Externas, Projetos, Reuniões, 

Comunicação, Calendário Oficial, Visitas, Manutenção do Site, E-mail do Clã, 

Menores de Idade, zelar pela Imagem do Clã e tomar decisões referentes a esses 

temas com responsabilidade e transparência. 

Os cavaleiros atuais (gestores do clã): 

Luan (Luan Vigil Silva);  

Kazuichi (Gabriel Kazuichi Yumito); 

Link (Danillo Mendes Maia); 

Cristo (Victor Hugo Cristo); 

Russo (Leonardo Silva).  

Para se tornar Cavaleiro, um membro do 

Draikaner deve ser nomeado e consagrado por 

outro Cavaleiro. 

Lista de Presença 
Qualquer membro que comunicar 

afastamento ou se ausentar de maneira não justificada por 6 treinos consecutivos é 



 

 

considerado inativo e não aparecerá na listagem do site, de acordo com os registros 

da Lista de Presença. 

Aprendizes não entram na contagem, pois normalmente, ainda não criaram uma 

ligação efetiva com o grupo. Sendo assim, apenas são contabilizados os membros que 

são Guerreiros ou tenham uma graduação superior. 

 
Treino Draikaner 

Início: 14h00 

Aquecimento: 14h01 às 14h30 

Treino Técnico: 14h30 às 16h30 

Encerramento Oficial do Treino: 16h30 

Treino Livre: 16h30 às 18h30 

Os horários são seguidos à risca e aqueles que chegarem após o Aquecimento não 

poderão participar do Treino Técnico. 

Treino técnico 
O treino técnico é dividido em três tipos: Específico, Formação e Estratégia e 

Multidisciplinar. 

Independente do tipo de treino, os Novatos (membros no 1º. 2º e 3° treinos) treinam 

separados, onde aprendem as regras e a etiqueta do Swordplay, além dos 

fundamentos de combate. 

Todos os treinos são realizados através de exposição teórica, exercícios didáticos e 

com prática e análise de combate. 

É durante o Treino Técnico que são passadas as técnicas e informações que são 

cobradas nos Testes de Graduação. 

 Treino específico 

No Treino Específico os membros são 

divididos em três grupos: espadachins, 

escudeiros e lanceiros; cada um com seu 

Instrutor específico, com objetivo de 

treinar para o combate individual. 

Durante o Treino, os Instrutores passam 

aos seus alunos as técnicas de combate: 

bases, ataque, defesa e movimentação. 

 Treino de formação e estratégia 

No Treino de Formação e Estratégia todos 

os membros treinam juntos e aprendem quais são as principais Formações usadas 

em combate, sua nomenclatura, função e como realizá-las de forma eficiente em 

combates de grupo. 



 

 

São também realizados combates em grupo onde se toma um tempo extra para a 

discussão da estratégia a ser usada e ao final fazer uma análise do combate e das 

decisões estratégicas tomadas durante o mesmo. 

 Treino multidisciplinar 

No Treino Multidisciplinar os 

membros são agrupados sob 

um ou mais Instrutores, com 

objetivo de treinar para o 

combate em grupo assim como 

aprender as vantagens e 

desvantagens de todas as 

armas em situações reais de 

combate. 

Durante o Treino, os Instrutores passam aos seus alunos as técnicas de combate: 

segurar uma posição, defender outro jogador, combate contra múltiplos oponentes 

e movimentação em grupo.   

 Treino livre 

Como o nome sugere, no Treino Livre cada membro pode treinar da forma que 

quiser, combate individual, em grupo, ou exercícios diversos. 

Geralmente são organizadas atividades lúdicas em conjunto, como combate em 

equipes, lutas cada-um-por-si ou outros jogos como rouba bandeira, Trollball. 

Sugestões de jogos e atividades para o Treino Livre são sempre bem-vindas.  

 

Coletivo Feminino Dragonesas 
O ambiente do Boffering é majoritariamente masculino e casos de assédio já 

aconteceram dentro dele com frequência. Diante dessa realidade, em 22/01/2016, foi 

criado o Coletivo Feminino Dragonesas do Draikaner. 

O objetivo do grupo é tornar o ambiente do Draikaner acolhedor para as mulheres, 

evitando situações 

inconvenientes e incômodas, 

pregando igualdade e respeito. 

(Lembrando que o respeito é 

mútuo, ou seja, tanto de homens 

para mulheres, quanto de 

mulheres para homens). 

O grupo funciona através do 

whatsapp para que, caso 

ocorram relatos de assédios 

durante o treino, as mulheres 



 

 

tenham um ambiente confortável e acolhedor para compartilhar tais situações, e com 

a intenção de tomar as providências para que não ocorram novamente. 

Como as meninas precisam se sentir bem para compartilhar tais situações, para 

participar do grupo no whatsapp, é necessário ter pelo menos 3 treinos no Draikaner 

e ser mulher.  

Para as novatas, caso aconteça algo incômodo, pedimos que nos conte pessoalmente 

no treino. 

É importante ressaltar que, depois de 

criarmos o coletivo Dragonesas no 

Draikaner, tais situações de assédio 

reduziram muito e, atualmente, casos assim 

não têm acontecido. 

Nota: entende-se por assédio desde cantadas 
até “mão boba” e afins. Situações 
inconvenientes que incomodam e que faltam 
com respeito.  

Graduações 
As graduações no Draikaner seguem o padrão abaixo:  

1. Capitães 

2. Sargentos 

3. Soldados 

4. Guerreiros 

Todos os membros começam como Novatos, quando ainda não dominam as regras e 

ao terminar de aprendê-las se tornam Aprendizes, podendo se inscrever para os 

Testes.  

Todos os anos os Capitães disputam pelo título de Guardião, que é dado aos 3 

melhores Capitães de um Torneio 

Interno, permanecendo estes com 

o título até o ano seguinte. 

Testes de Graduação 
Os Testes de Graduação são 

momentos muito importantes na 

trajetória dos membros do 

Draikaner. Neles suas 

habilidades são verificadas para 

que possam provar o quanto 

evoluíram. Os testes ocorrerão trimestralmente 

nas seguintes datas: 

2017 

05 de Março 

21de Maio 

20 de Agosto 

29 de Outubro 

Nota: as datas acima poderão ser alteradas no 

decorrer do ano, caso sejam haverá um aviso na comunidade Oficial do Draikaner do 

Facebook. 



 

 

Para participar de um Teste de Graduação, o 

candidato deve se inscrever através de um 

formulário que sempre é disponibilizado nos canais 

oficiais do clã via Facebook e Whatsapp, ou pelo 

email draikaner@gmail.com. Para realizar a 

inscrição o candidato deve informar seu nome 

completo, apelido (se houver), graduação atual e 

arma a ser usada no teste. A inscrição deverá ser 

feita até a sexta-feira antes do teste. 

Para as graduações de Sargento e Capitão o candidato deve atentar ao pré-requisito de 

presença em eventos oficiais, sendo 1 para Sargento e 2 para Capitão, sem o qual não 

poderá realizar o teste.  

Os testes terão até 3 módulos, que serão avaliados com notas de pesos variados, sendo 

necessária uma nota maior ou igual a 7 para ser aprovado. Esses módulos avaliarão 

diferentes critérios dependendo da graduação do membro. 

Os três módulos são: 

 

 Combate individual 

Serão realizados entre 3 e 6 combates contra aplicadores usando diferentes armas. 

Cada aplicador dará uma nota e a nota final será a média das notas dadas pelos 

aplicadores. 

Penalidades: Poderão ser descontados pontos por “Imortalidade”, “Cantar golpe”, 

Excesso de força, 

Discutir em combate, atraso e excesso de golpes inválidos. 

 Combate em grupo 

Serão realizadas entre 1 e 3 rodadas de combate em equipes de no mínimo 5 

participantes. A nota será dada pelo desempenho do grupo como um todo e, além disso, o 

desempenho individual pode fazer a nota do candidato variar mais ou menos 2 pontos. 

Penalidades: Poderão ser descontados pontos por “Imortalidade”, “Cantar golpe”, 

Excesso de força, 

Discutir em combate, atraso e excesso de golpes inválidos. 

 Conhecimentos Teóricos 

Será pedido ao candidato citar ou falar sobre formações usadas em combates de equipe, 

história do Draikaner, história do Boffering ou conhecimento sobre Arthur. 

Em cada módulo serão cobradas habilidades de acordo com a graduação, conforme a 

relação abaixo: 

 
o Aprendiz para Guerreiro 

Combate individual (7 Pontos) 

Entendimento das bases (posturas) de combate 

Noções de ataque e defesa 

Fundamentos de combate contra diferentes armas 

Movimentação em combate 

Conhecimento Teórico (3 Pontos) 

Perguntas sobre o grupo Draikaner. 

 
o Guerreiro para Soldado 



 

 

Combate individual (3 Pontos) 

Domínio das técnicas de combate contra diferentes armas e precisão. 

Noções de movimentação em combate. 

Combate em grupo (4 Pontos) 

Noção de posicionamento no campo 

Prontidão para seguir ordens do comandante 

Conhecimento Teórico (3 Pontos) 

Perguntas sobre o grupo Draikaner e Swordplay em geral; perguntas sobre 

formação, tática e estratégia; perguntas sobre conhecimento de combate. 

o Soldado para Sargento 

Combate individual (3 Pontos) 
Domínio da movimentação 

Habilidade avançada de 

combate 

Combate em grupo (5 Pontos) 
Voz de comando 

Domínio estratégico 

Reação à situações adversas 

Conhecimento Teórico (2 
Pontos) 

Perguntas sobre o boffering nacional, descrever e explicar formações e táticas 

(Funções, vantagens e desvantagens). 

*Haverá penalidade por assiduidade do membro, caso o mesmo não treine com 

frequência regular. 

o Sargento para Capitão  

Conhecimento Teórico (Teste Eliminatório)  

Perguntas sobre História do Clã, conhecimento sobre Swordplay Nacional e 

Estratégia. O teste divide-se em 5 perguntas, valendo cada uma 2 pontos. A nota 

mínima para realizar as outras etapas do teste é de 7 pontos. 

*Haverá penalidade por assiduidade do membro, caso o mesmo não treine com 

frequência regular. 

Combate individual (5 Pontos) 

Habilidade superior de combate 

Combate em grupo (5 Pontos) 

Domínio de posicionamento e estratégia / contra estratégia 

Voz de Comando 

História 
Primeiramente é importante deixar claro que em dois registros da Alta Idade Média da 

história bretã, a Historia Brittonum (História dos Bretões) e o Annales Cambriae 

(Crônicas de Gales), Arthur não é citado como “rex” (Rei), mas como “dux bellorum” 

(Líder de Guerra) e “miles” (Soldado). 

Arthur: Líder, Soldado, Amigo, Valente e Dedicado. O Arthur descrito em As Crônicas 

do Senhor da Guerra, escrito por Bernard Cornwell nos mostra um Arthur bastardo, 

bretão, pagão, inteligente e intenso tanto na alegria como na guerra. Ele mudava no 

campo de batalha, e isso podia ser visto em qualquer guerreiro sob o exército com o 

estandarte do Dragão Vermelho. 

Durante sua vida real, sabemos que Arthur atravessou muitas batalhas e lutou ao lado 

de muitos compatriotas Bretões, mas que nunca seria Rei por ter nascido com sangue 



 

 

real só de um lado da família, mas mesmo no ápice de seu reino 

nunca fez seu povo correr perigo porquê sabia quando sacar a espada 

e quando sacar uma ideia. 

Uma das maiores batalhas entre bretões e saxões, em torno do ano 

500 foi a Batalha do Monte Badon, onde os Bretões se saíram 

vitoriosos de acordo com o De Excidio Britanniae (A destruição da 

Britânia), de Gildas (século VI) e impediram a violenta expansão 

Saxônica por algumas décadas. Gildas não menciona Arthur em seu 

relato, mas registros sobreviventes da época mostram uma tendência 

repentina e atípica de filhos sendo nomeados de Arthur, o que sugere uma homenagem a 

um homem poderoso ou no mínimo respeitável. 

Cultura – Mitologia 
Na literatura medieval gaulesa, Arthur é citado na coleção de canções de contos 

heróicos Y Gododdin (O Gododdin), atribuída à Aneirin do século VI. Apesar de a única 

versão atual de Y Gododdin ser uma cópia do século XIII, outro poeta, Taliesin (século 

VI), menciona “Arthur o abençoado”, e “A elegia de 

Uther Pen[dragon]”. 

Certamente já seria difícil dizer se Arthur 

realmente existiu só pela escassez de documentos e 

historiadores daquela região naquela época (séculos 

VI – VII), mas depois que foram escritas a Historia 

Regum Britanniae(Geoffrey de Monmouth) e Le 

Mort d’Arthur(Sir Thomas Malory) foram 

introduzidos O santo graal, Lancelot, Camelot, 

Bestas mitológicas, Magos e espadas encantadas 

infundindo um folclore aos relatos que agora já é 

indissociável ao legado de Arthur. 

Tenha sido ele real ou ficcional, fica uma reflexão: 

num período tão violento e difícil como o 6° século, 

numa terra que já estava dividida por ideologias, religião e leis os Bretões estavam entre 

a cruz e a espada sendo cercados e atacados pelos Anglo- Saxões e assim como outros 

povos em momentos decisivos, eles precisavam de um salvador, de alguém que soprasse 

esperança aonde só pareciam restar cinzas. Se a crença em Arthur mudou tanto o rumo e 

a memória do Reino que um dia se tornaria Unido, será que um homem de carne e osso 

seria capaz de deixar tal marca? Será que uma simples ideia cortaria tão fundo a 

História?  

Arthur existiu, dentro de cada Bretão que lutou como se não houvesse amanhã, e viveu 

como um verdadeiro guerreiro. 

Brasão de armas 
Um brasão, na tradição europeia medieval, é um desenho especificamente criado – 

obedecendo às leis da heráldica – com a finalidade de identificar indivíduos, famílias, 

clãs, cidades, regiões e nações. 

Os Romanos usavam símbolos similares em seus escudos, mas apenas para demarcá-

los como unidades militares e não como indivíduos. Não se sabe, com precisão, quando é 

que a prática teve início apesar de que a primeira evidência de brasões de armas 

medievais tenha aparecido na Tapeçaria de Bayeux no século XI, onde alguns 



 

 

combatentes carregavam escudos com cruzes (vale ressaltar que durante os séculos 

anteriores os registros históricos são bem menores e menos específicos).  

O campo de estudo dos brasões denomina-se heráldica. 

Os brasões não eram fornecidos ao acaso para as pessoas. Tiveram as suas origens em 

atos de coragem e bravura feitos por grandes guerreiros e cavaleiros. Era uma maneira 

de homenageá-los e homenagear suas famílias. Com o passar do tempo, como era um 

ícone de status, passou a ser conferido a famílias nobres no intuito de identificar o grau 

social delas, assim sendo, somente os heróis ou a nobreza possuíam tal ícone e o 

poderiam transmitir a seus descendentes. 

As bandeiras vieram dos brasões, e as 

artes da Vexilologia (estudo de bandeiras e 

estandartes) e da Heráldica são muito 

próximas. Os brasões também são uma 

fonte fundamental do logo moderno de 

empresas. 

O brasão do Draikaner tem sua origem 

no brasão Inglês de Somerset, que 

juntamente com Devon, Cornualha e Dorset, formavam uma região conhecida como 

Dumnonia (entre os séculos IV e VIII) onde se acredita que Arthur possa ter vivido, 

devido ao batismo de muitos meninos com esse nome durante as invasões Anglo-

Saxônicas. 

O Dragão é um símbolo é um símbolo que invoca bravura, de todo aquele que defende 

seu tesouro com determinação, coragem e com sua vida. O Dragão Vermelho (Y Ddraig 

Goch em Gaulês) é até hoje o símbolo do País de Gales e no folclore Gaulês esse mesmo 

dragão representa os bretões, muitos descendentes dos celtas, que não fugiram dos 

Saxões (representados pelo Dragão branco) e que defenderam com tudo que tinham suas 

terras. 

Na nomenclatura heráldica, o brasão Draikaner é composto por duas cores: Or(ouro) e 

Gules(vermelho), sendo que o Or representa generosidade e glória ao passo que Gules 

representa ferocidade, ousadia e nobreza. 

Estrutura das espadas 

Vamos começar com a ponta, que é a extremidade da lâmina. Em seguida, temos o fio, 

que é a parte da lâmina que corta. A lâmina é dividida em duas seções. 

A parte mais próxima das suas mãos é o forte, que obviamente é o ponto da lâmina 

onde você tem mais força para manobrar a espada. Naturalmente, isso faz do forte a 

melhor parte da espada para bloquear ou aparar um golpe. (parry) 

Assim sendo, a parte da lâmina mais distante do espadachim é o foible, ou fraco. Essa é 

a parte da lâmina que você tem menos controle e força e era tradicionalmente usada para 

fazer cortes rápidos em tecidos frágeis como mãos e rosto. 

O ponto onde o forte e o fraco da espada se encontram é o Centro de Percussão. 

Pode parecer uma terminologia excessiva e complicada, mas o Centro de Percussão é 

simplesmente o ponto que produz a menor quantidade de vibração quando um alvo é 

acertado. Desta forma, podem-se executar os golpes mais poderosos e difíceis de serem 

defendidos.  

Para achar o Centro de Percussão, basta bater levemente na parte chata (sem fio) da 

sua espada até achar um ponto onde ela não vibra devido ao impacto, ou bater com a sua 

espada em algum objeto até perceber o mínimo de vibração na sua mão posicionada no 

cabo. 



 

 

Algumas espadas tem um fuller, também chamado de sulco ou vinco. Ao contrário da 

ficção popular, o sulco foi desenvolvido para deixar a espada mais leve sem sacrificar 

demais a rigidez. Mas essa rigidez adicional só se aplica quando você corta algo, ou 

quando torce a lâmina depois de ter cortado algo. 

A guarda (ou guarda–mão) é usada tanto para evitar que sua própria mão deslize para 

a lâmina quando se faz uma estocada quanto para deter golpes contra as suas mãos. 

Na terminologia de espada*, cada “braço” do guarda-mão é chamado de Arriaz. 

O guarda–mão é a primeira parte da empunhadura da espada, que também inclui o 

punho e o pomo. 

Um pouco acima da empunhadura, algumas espadas (geralmente bastardas, 

zweihanders, claymores e algumas rapieras) tem um Ricasso, que é o nome para uma 

pequena seção da lâmina deliberadamente cega, que permite que se use o indicador para 

técnicas de combate diferenciadas. 

O punho da espada é bem auto-explicativo, e geralmente tem um núcleo de Madeira, 

osso ou marfim que pode ou não ser coberto por couro, fios entrelaçados ou pano. 

No extremo da espada mais próximo do espadachim temos o pomo (do francês, pomme / 

maçã) ou em outras palavras um disco bulboso ou bola de aço que não é usado somente 

como contrapeso, mas também como punho dependendo da técnica escolhida. 

Por dentro da empunhadura passa a espiga, que é basicamente o caule da lâmina. 

Onde a espiga e a lâmina se encontram é chamado de ombro. 

Mais próximo da guarda da espada você encontrará o centro de gravidade da espada, o 

qual na terminologia de espada é conhecido como Ponto de Equilíbrio. 

Esse ponto se refere ao lugar exato onde a espada se estabilizará sobre seu braço ou 

dedo e normalmente é medido pela distância até a guarda. 

Vale ressaltar que não há Ponto de Equilíbrio universalmente correto, ele varia 

dependendo do peso, tamanho, função e preferências pessoais do usuário. Entretanto, 

para lhes dar uma ideia, muitas pessoas consideram o ponto ideal para uma montante 

medieval de 5 a 10 cm da guarda. Em uma katana japonesa, muitas pessoas acreditam 

que seja entre 12 e 16 cm a partir do tsuba (guarda). 

Para determinar o local exato do ponto de equilíbrio da sua espada, basta equilibrá-la 

em seus dedos e medir a distância da guarda. 

Bainha é o invólucro em que se guarda a lâmina da espada para levá-la em um cinto, 

Ponteira é extremo metálico da bainha, correspondente com a ponta da espada. Bocaou 

encaixe é o extremo aberto da bainha por onde se introduz a lâmina. 

*Alguns nomes usados neste artigo derivam do português de Portugal, onde houve 

muito mais registros e estudos sobre o assunto, especialmente na época medieval. 

O mundo do Swordplay 

Aqui vamos falar um pouco sobre o que é swordplay, boffering, reconstrução histórica, 

softcombat, HEMA e HMB. 

De todos esses termos, swordplay é provavelmente 

o mais abrangente. Sword, do inglês, espada e play, 

do inglês, jogar; swordplay consiste em qualquer 

atividade esportiva que se pratique com espadas, 

podendo ou não ter também o uso de outras armas 

brancas. Dessa forma, não só o boffering é um tipo 

de swordplay, mas o HMB, o HEMA, o softcombat e 

a esgrima olímpica também. 



 

 

Reconstrução histórica também é um termo muito abrangente. Ele se enquadra para 

qualquer atividade na qual se repliquem batalhas, hábitos ou cenários históricos. 

Provavelmente, a reconstrução histórica mais famosa que existe, são as encenações da 

guerra civil americana, que ocorrem nos EUA, onde as pessoas se vestem com trajes 

militares da época e replicam acontecimentos de alguma das batalhas que ocorreram 

nessa guerra. HMB, e HEMA também são reconstruções históricas, visto que no HEMA 

se estudam manuais de combate medievais para deles extraírem suas técnicas, e no 

HMB, além disso, as armaduras usadas têm grande fidelidade histórica. Já o boffering e 

o softcombat não se enquadram nessa categoria, visto que as armas são de espuma 

(material obviamente sem fidelidade histórica), da mesma forma que muitas das técnicas 

usadas nesses desportos seriam 

totalmente inviáveis com armas 

reais. 

O softcombat tem um caráter 

mais esportivo que o boffering, mas 

não é uma reconstrução histórica. 

Suas armas também são revestidas 

em espuma, e apesar de terem 

técnicas diferentes do boffering, 

elas podem ou não ser reproduções 

de técnicas históricas dependendo 

do grupo praticante. Apesar de 

também utilizar espuma como 

material, as espadas de softcombat 

são costumeiramente mais pesadas 

e mais historicamente embasadas do que armas de boffering. Além disso, as regras de 

softcombat permitem que partes sensíveis do corpo sejam atingidas caso os jogadores 

lutem com o devido equipamento de proteção, e muitas vezes o sistema de pontuação se 

assemelha ao do boffering. São proteções recomendadas para a prática de Softcombat: 

Óculos de Proteção ou Elmo com cobertura frontal, Tênis ou Coturno, Calça e Camisa de 

manga comprida, Caneleira, Coquilha, Joelheira, Luvas de proteção. 

O HEMA, historical european martial arts (artes marciais européias históricas), é uma 

esgrima medieval, que consiste de uma luta onde os praticantes podem se locomover em 

todas as direções, ao contrario da esgrima olímpica, onde os oponentes só se movem para 

frente e para trás em uma reta. No HEMA, são usadas armas brancas de metal, sem fio, 

e com peso mais fiel às espadas medievais, o que torna necessário pratica-lo com o uso de 

equipamentos de proteção como: capacetes de esgrima, gambeson, (um tecido grosso, o 

qual ia por baixo das armaduras medievais), luvas de proteção, caneleiras e sabaton 

(calçado histórico de proteção). Uma importante distinção do HEMA para o HMB, é que 

nos duelos são contabilizados pontos dependendo das áreas atingidas. 

O HMB, historical medieval battle (batalha medieval histórica), também é uma 

esgrima medieval, e nela, da mesma forma que no HEMA, se pode transitar livremente 

em qualquer direção. As armas do HMB, não tem fio, porém seu peso é superior às armas 

de HEMA e das espadas europeias medievais, dessa forma, se faz necessário o uso de não 

somente o gambeson, mas também o uso de armaduras completas por cima dele. 

O sistema de regras estipula que o jogador que tiver 3 pontos de apoio no chão é 

considerado morto; assim como perder parte de sua armadura ou atacar sem ter uma 

arma em mãos (escudo não é arma). No HMB, devido a necessidade de amaduras 

historicamente fiéis, Não se é usado o capacete de esgrima, mas sim elmos que sejam 



 

 

compatíveis com suas armaduras. As batalhas em grupo do HMB são denominadas 

Buhurt, a partir de 5×5. 

O Boffering 
A primeira característica do boffering, que o diferencia das esgrimas medievais (HEMA 

e HMB) é o material das armas. Enquanto nas esgrimas medievais as armas são feitas 

de metal, no boffering, elas são feitas com uma estrutura rígida no núcleo, como canos de 

PVC (policloreto de vinila) ou fibra de vidro, e revestidas com um material acolchoado do 

lado de fora, como PI ou EVA soft. Essas armas complementadas por regras que proíbem 

que áreas sensíveis sejam atingidas, como rosto e genitais, tornam o boffering um 

esporte em que não há a necessidade da utilização de equipamentos protetores, como 

coletes e capacetes. 

Além disso, a temática dos grupos de boffering (os chamados clãs) não é fixa. Apesar de 

muitos optarem pela temática medieval, existem aqueles que escolhem temas orientais, 

ou clássicos, como o Japão feudal ou a Roma antiga. 

Tendo surgido como uma alternativa para que pudessem ocorrer combates durante 

LARP (Live Action Role-Playing) , o boffering foi se tornando autônomo conforme os 

praticantes lutavam mesmo fora do cenário e ambientação de um LARP. 

Atualmente existem vários grupos nacionais e internacionais que se dedicam 

exclusivamente à sua prática dentro de suas diferentes modalidades, organizando 

eventos próprios. Alguns desses grupos são subdivididos em “clãs” que funcionam como 

equipes que participam desses eventos. 

No mundo do boffering há uma grande diversidade de modalidades de jogo, alguns 

misturando até elementos de esportes como o futebol americano. No Brasil, a modalidade 

mais comum são os battle games, combate simples individual ou em grupo, onde o 

jogador atingindo é derrotado ou perde um ponto. Mesmo aí há também uma grande 

diferença nas regras de acordo com o grupo que pratica. 

 

REGRAS DE CONDUTA 

 Sempre obedeça as regras. Sejam elas de combate, conduta ou convivência. 

 Nunca discuta com os árbitros. Caso discorde de alguma decisão procure um líder 

do grupo para buscar uma solução. 

 Controle seu temperamento. O esporte foi feito para divertir as pessoas, 

aproximá-las, e não criar conflitos entre elas. Usar de linguagem grosseira ou 

violência em qualquer grau é totalmente inaceitável. 

 Qualquer tipo de desentendimento deverá ser resolvida de maneira pacífica e 

civilizada. 

 Aproveite ao máximo os treinamentos e colabore para seu bom andamento. 

 Seja um combatente honrado. Sempre tenha a honestidade como base e incentive 

os demais para fazer o mesmo. 

 Trate os membros de outros grupos da mesma maneira que seus colegas: sempre 

com respeito e camaradagem. 

 Não será tolerada nenhuma forma de discriminação ou preconceito de qualquer 

natureza. Em casos graves serão tomadas as providências legais correspondentes. 

 É terminantemente proibido o uso de drogas durante os treinos. 

 Se algum colega apresenta uma dificuldade, ajude-o para que possa superar ou 

amenizar essa dificuldade. 

 



 

 

REGRAS DE COMBATE 
Todo jogador começa com 2 pontos de vida, e para alcançar a vitória deve atingir seu 

oponente com sua arma, em áreas de dano válidas, até que este perca seus pontos de 

vida. 

Durante um combate, você pode atingir seu oponente nas seguintes áreas de dano: 

torso, braços e pernas.  

Ser atingido no torso é fatal, e o jogador atingido é considerado “morto” até o final da 

rodada. 

Ser atingido em um dos braços é considerado um ferimento, e o jogador deve parar de 

utilizar o braço atingido até o final do round. Caso seja atingido o mesmo braço duas 

vezes, ou o outro braço o jogador é considerado “morto” até o final da rodada. 

Ser atingido em uma das pernas é considerado um ferimento, e o jogador perde a 

liberdade de movimento. A perna que foi atingida ainda poderá ser movimentada, mas a 

outra deverá se manter em contato com o chão, sem a possibilidade de o jogador arrastá-

la. Caso um jogador ferido em perna levante a sua outra perna fixada ao chão, ou a 

arraste, será considerado “morto” até o final da rodada. 

Ser atingido no pé enquanto este não estiver em contato com o solo é considerado como 

ferimento na perna. 

Ser atingido no pé enquanto este 

estiver em contato com o chão, ou na 

mão enquanto esta estiver em contato 

com sua arma são considerados golpes 

inválidos, e são desconsiderados. 

Caso um jogador atinja a cabeça, 

genitais, ou seios (de jogadoras 

mulheres), o mesmo será considerado 

“morto” por ter desferido um golpe em 

área proibida. 

Um jogador no estado “morto” deve 

segurar a própria arma pela lâmina 

acima da cabeça e se retirar do campo 

de batalha, além de não poder se 

comunicar com jogadores que ainda 

estejam vivos. 

Em caso de dúvida sobre quem 

atingiu seu oponente primeiro, um 

Draikaner deve deixar seu orgulho de lado e se considerar “morto”, ou receber o dano 

equivalente ao golpe duvidoso. O jogador que é atingido, mas não aceita perder pontos de 

vida é popularmente descrito como ‘imortal’ ou ‘highlander’ e é o pior tipo de jogador, pois 

além de atrapalhar o jogo dos outros ainda mancha o nome do clã onde luta. 

É estritamente proibido anunciar aonde você acertou um golpe em seu oponente, além 

de mesquinho é altamente desrespeitoso. A denominação popular disso é ‘cantar golpe’. 

Não é tolerado o uso excessivo de força durante o combate, pois apesar de usarmos 

armas de espuma elas ainda podem causar dano aos outros jogadores e nossa maior 

preocupação é a integridade de todos. 

 



 

 

Eventos 
Os eventos tem como foco promover a confraternização dos participantes e divulgar o 

Boffering como prática nacional, em um ambiente agradável para que diferentes grupos 

se conheçam e se ajudem, transmitindo nosso senso de camaradagem e a vontade 

inabalável de lutar. Haverá espadas, escudos, lanças, adagas, estandartes defendendo os 

nomes de seus clãs. Além do exercício físico que ajuda a desenvolver resistência, força, 

agilidade, coordenação motora e destreza, essa atividade contribui para o pensamento 

estratégico, tomada de decisões, disciplina, 

autoconfiança e valores da época como Honra 

e Coragem. 

Com a colaboração e apoio de muitos clãs 

locais e distantes, construímos essa 

confraternização provando que no Swordplay 

só há limites na mente de quem acredita em 

limites. 

Encontro Paulista de Swordplay 
O período que ocorre é último domingo de 

julho, na Ilha Musical do Parque Villa-Lobos, 

na cidade de São Paulo. 

Realizado pelo Clã Draikaner de Swordplay 

desde 2011, esse encontro épico reúne 

diversos grupos de dentro e fora de São Paulo 

para promover a prática e integração do 

boffering e a Liga Nacional de Swordplay. 

O EPS tem como ponto alto uma grande 

batalha realizada em uma área delimitada, 

entre dois enormes exércitos, inúmeros 

duelos, e combates entre grupos pequenos de 

jogadores.  

Para se inscrever é necessário ler o Manual do Jogador e preencher o formulário 

eletrônico. Os menores de idade (a partir de 14 anos) devem preencher também o Termo 

de Participação para menores de idade e entregar assinado ao representante de seu 

grupo.  

  



 

 

Manual de estratégia 

Definição de Estratégia 
Derivada de estratégia, “o ofício de um general” e strategos, que era um líder de 

exércitos na Grécia antiga a palavra Estratégia se manteve de certa forma a “arte do 

general” através dos séculos. Estratégia é derrotar um inimigo usando o mínimo de 

recursos possível, entrar em uma batalha vantajosa, usar táticas na hora certa, 

conquistar o povo inimigo, ganhar uma guerra sem derramar uma gota de sangue. O 

principal elemento de qualquer estratégia é a consequência de suas ações, uma vitória 

sustentável. Ou seja, é um plano de alto nível para alcançar um ou mais objetivos sob 

condições de incerteza. 

Definição de Formação  
É a disposição de uma tropa ou exército no campo de batalha sob um comandante. 

Exemplo: Linha, Blocos, Círculo, Coluna, etc. 

Definição de Tática  
É a arte e a ciência de organizar ou alterar tropas de acordo com o campo, seu inimigo, 

a maré da batalha e a moral dos exércitos com a intenção completar um objetivo. Por 

exemplo: Espalha, Espiral ou Nagi Storm. 

Voz de comando 
É uma técnica de voz que é usada para organizar um exército. Para alcançar sua voz de 

comando, você precisa projetar sua voz e evitar palavrões, o respeito e a obediência dos 

outros soldados não podem ser alcançados por medo ou raiva. Um soldado só vai dar 

ouvido a quem tiver confiança, saber o que está fazendo e for responsável por decisões, 

um verdadeiro Comandante. 

Tipos de Formações: 

 Linha 

Os soldados aliados formam uma ou mais linhas. É u

ma das formações mais versáteis 

já que dela é possível fazer uma transição rápida para 

qualquer outra formação e por conta disso é a única 

formação que não tem uma vantagem e desvantagem 

realmente definida. 

Vantagem: se for possível, distribua a linha pela 

habilidade dos soldados e não pelas 



 

 

armas, de forma que os menos habilidosos se tornem responsáveis por aparar e 

defender golpes e os mais habilidosos matar o máximo de inimigos sem receber dano, é 

indicado ter um contra-batedor, batedor e um vigia, o mais indicado seria um arqueiro. 

Desvantagem: dependendo de como está organizado, pode vir a serem cercados e ter 

uma defesa nos flancos fraca. 

 Boca de Lobo 

Os soldados aliados formam um U voltado para o inimigo. Idealmente uma boca de 

lobo pode progredir para um círculo ofensivo em torno do inimigo, mas essa 

transição deve ser conjunta e executada de maneira calculada e precisa para não 

assustar a presa assim como não pode haver afobação para evitar buracos entre os solda

dos aliados, o que pode romper a formação inteira. Arqueiros têm melhor utilidade nos 

flancos da formação para “arrebanhar” o time inimigo sob ameaça de disparos. 

Desvantagem: formação ofensiva que depende muito do timing para funcionar 

adequadamente e se o inimigo tiver maior agilidade de dispersão, a formação não 

funciona.  

Vantagem: se bem arquitetada e com boa liderança, o grupo fecha a boca e mata. 

 Cunha 

Cunha, formação encurvada com seus combatentes olhando para fora da curva, o 

inverso de uma ponta de flecha.  

Vantagem: fechar suas pontas para evitar ser pego pelas costas e é o meio do caminho 

para formar um círculo defensivo 

Desvantagem: ela se deixa ser cercada, então uma pessoa em uma ponta da Cunha não 

sabe o que acontece na outra, se ela estourou ou não, por isso é importante que alguém 

fique no meio para fazer a comunicação da Cunha. 

 Blocos 

Os soldados aliados são divididos em 2 blocos

 ou mais, podendo ser o time inteiro 

dividido individualmente, duplas, trios ou 

mais pessoas por bloco, a iassim apresentando 

resiliência e mobilidade. Podendo ser mais ou 

menos móvel, ser dividido por armas ou outros 

variações. As variações depende muito da tática. E 

no caso de serem feitos 2 blocos, designe um comandante para cada bloco. Sugestão, 

grupos maiores ou mais ofensivos. 

Desvantagem: a principal é de um exército dividido. Há outras, mas elas variam de 

tática para tática. 

Vantagem: ataque mais rápido. As outras vantagens vão conforme a tática. 

 Círculo defensivo 

Os soldados aliados formam um círculo com 

armas voltadas para fora. Essa é uma formação 

mais defensiva, geralmente usada ao reagrupar 

um time e permitir a formulação de outra 

manobra. 

Essa formação é mais eficaz quando os tipos 

diferentes de armas e os níveis dos soldados 

estão bem distribuídos. Não é recomendado que 

essa seja uma formação final nem que essa 



 

 

formação seja utilizada em caso de desvantagem numérica total ou de lanceiros. 

Geralmente é usada para preparar emboscadas. A posição ideal para um arqueiro é o 

centro do círculo. 

Vantagem: defende e ataca de todos os lados 

Desvantagem: o inimigo prende mais facilmente, pois o inimigo consegue desorientar os 

combatentes do círculo. 

 Círculo ofensivo 

Os soldados aliados formam um círculo com as armas voltadas para o centro. Está 

formação é realizada para agrupar o inimigo e matar usando a pressão e quanto mais 

soldados aliados, mais rápido e efetivo a formação será. 

Vantagem: com uma maior quantidade de pessoas em relação ao inimigo melhor, pois o 

ataque será mais eficiente. 

Desvantagem: a dispersão do seu grupo. Se tiver uma menor quantidade maior a 

dispersão e maior a chances dele quebrar. 

 Ponta de Flecha 

Os soldados aliados formam duas linh

as na diagonal unidas por um escudeiro

, que é a ponta por estar na posição mai

s avançada da formação. Formação alta

mente 

ofensiva que obrigatóriamente deve ter 

escudeiros nas posições dianteiras para 

suportar o contato inicial com formaçõe

s inimigas. É uma ótima formação para realizar uma Carga (em eventos é proibido). 

A transição de linha para Ponta de flecha deve sempre ter um elemento surpresa, e  

quanto menos espaços existirem entre os soldados, mais eficiente será o ataque.  

Arqueiros devem se posicionar nos flancos. 

Desvantagem: ela precisa ser rápida e não pode recuar, além do timing perfeito, não 

podendo ser antes ou depois. 

Vantagem: seu ataque é rápido e se tiver a segunda linha, a primeira linha matando 

alguns e a segunda finalizando. 

 Duas Colunas 

Puxa uma ou mais coluna(s) pelas laterais, o objetivo é circular o inimigo por um dos 

lados, com uma pessoa mais ágil na frente. 

Desvantagem: cansativo e a velocidade depende da situação, sempre maior que a do 

seu inimigo. 

Vantagem: dispersa o inimigo e mata aos poucos. 

 Peões 

Os soldados aliados formam duas linhas; a linha de frente deve conter escudeiros e 

duais e deve haver o espaço de um homem entre os soldados, a segunda linha deve estar 

recuada meio passo da primeira linha e conter espadas longas, lanceiros e arqueiros 

posicionados nas lacunas da linha de frente. Espadas médias devem cobrir os flancos e 

organizar a retaguarda. 

Vantagem: com os flancos protegidos a vantagem é ataque e defesa na mesma 

proporção. 

Desvantagem: são facilmente cercados, a defesa dos flancos é fraca. 


