


INSTITUTO BRASILEIRO 
DE ESGRIMA 
O IBE – Instituto Brasileiro de Esgrima é o 

Departamento da CBE - Confederação 

Brasileira de Esgrima voltado para o ensino, 

pesquisa e formação de recursos humanos. Foi 

criado em 2016 com o intuito de ampliar, 

organizar, concentrar e fazer crescer de forma 

coordenada e estruturante a esgrima 

brasileira. O IBE é, em síntese, o braço 

educacional da CBE. 

Em parceria com outras entidades e sempre 

buscando apoiadores externos, a CBE, por 

meio do IBE, está aplicando todos os seus 

esforços para a formação e capacitação de 

profissionais nas diversas regiões do Brasil em 

suas várias áreas de atuação, sejam elas de 

ordem técnica como também de gestão 

esportiva.



Em 2017 o IBE realizou cinco cursos de 

capacitação de Árbitros Nacionais de 

Esgrima nas cidades do Rio de Janeiro, São 

Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e 

Curitiba, que somaram mais de 80 

participantes. 

CAPACITAÇÃO DE 
ÁRBITROS NACIONAIS

Os cursos de Capacitação de Árbitros Nacionais 
contaram com o apoio da Espaço Laser



Em 2017  foi realizado o Curso de Técnico de

Esgrima Nível I na cidade de Sorocaba, SP,

em parceria com a Universidade Federal de

São Carlos - UFSCar, onde foram formados

19 novos técnicos em Esgrima.  

CURSO DE TÉCNICO DE 
ESGRIMA NÍVEL I



2018

Outros cursos de Árbitros e Técnicos de Esgrima Níveis I e II estão sendo programados 

para 2018, além do curso de Gestão de Diretório Técnico. 

Firmamos parceria com o IOB - Instituto Olímpico Brasileiro do COB para uso de parte 

de seu material didático em nossos diversos cursos e, ainda, para a indicação de 

alunos aos cursos de Gestão Esportiva e outros ministrados por aquela entidade. 

Por fim, fechamos recente parceria com o Sindiclubes do Paraná, FEP - Federação de 

Esgrima do Paraná e Sociedade Thalia para a realização do primeiro curso de 

Formação de Técnico de Esgrima Nível I na cidade de Curitiba, a ser realizado já no 

primeiro semestre de 2018.  




