


2016 – A Renovação da Esgrima Brasiliense 

Desde os anos 1990, a cidade de Brasília contou com a 
prática da Esgrima e com atletas de renome nacional e 
internacional. 
 
Entretanto, entre 2015 e 2016, a cidade ficou sem Salas 
D’Armas abertas ao público brasiliense. 
 
Em 2016, os esgrimistas da cidade já se movimentavam 
para reestruturar a Esgrima de Brasília. 



A Touché Esgrima 

Após os Jogos Rio 2016, surge a ideia 
de se abrir uma empresa voltada à 
renovação do ensino e da prática da 
Esgrima em Brasília. 
 
Idealizada pelo esgrimista André 
Rothfeld, a Touché Esgrima ganha força 
com a entrada e participação do 
esgrimista Ivan Baumgartner, também 
brasiliense, e do Mestre D’Armas 
gaúcho Francisco Busolli de Queiroz 
em uma sociedade. 
 
É lançada a semente da Touché 
Esgrima! 



O Conceito Inicial 

Inicialmente, a Touché Esgrima dirige o seu serviço 
exclusivamente ao público infantil (crianças de 6 a 11 anos 
de idade). 
 
São firmadas parcerias formais com academias e escolas 
em diferentes bairros da cidade. A Touché oferece as aulas 
de Esgrima; as Escolas, o espaço e o público. 
 
Para as aulas, foram utilizados materiais de Esgrima 
adaptados (plástico e espuma). 
 
A proposta consiste em ensinar às crianças fundamentos 
do esporte aliados a atividades lúdicas. 



Espaço Provisório 

Paralelamente, surge a ideia de reunir os 
praticantes da cidade para sessões periódicas 
de treino. 
 
Dada a ausência de uma Sala D’Armas própria, 
a Touché recorre à Universidade de Brasília 
(UnB) e consegue uma sala compartilhada. 
 
Em pouco tempo, um número considerável de 
antigos praticantes aparece para treinar. 
 
Com o apoio de alguns esgrimistas locais e do 
Grêmio Náutico União (Mestre Alexandre 
Teixeira), foi adquirido o material básico para 
atender a demanda que surgia. 
 
A Touché começa as buscas por um espaço 
próprio. 
 
 



Sala D’Armas 

 
Após sondar clubes e academias, a Touché 
finalmente encontra um espaço dentro do 
Clube dos Oficiais da Polícia Militar, o COPM-DF. 
 
No dia 13 de junho de 2017, é inaugurada a 
Sala D’Armas da Touché Esgrima, na presença 
de velhos colegas esgrimistas. 
 
 
 



Antigos Companheiros; Novos Esgrimistas 

Seguindo a tradição da cidade e a demanda 
do público, a Sala D’Armas oferece 
exclusivamente aulas e espaço para o treino 
da modalidade Espada. 
 
Nos primeiros meses de Sala D’Armas, os 
praticantes da cidade são o foco do 
empreendimento. 
 
Em seguida, são abertas turmas para 
iniciantes: turmas infantis (com material 
adaptado) e turmas regulares, com o 
material convencional. 
 



Um espaço familiar 

Apostando em um espaço esportivo com viés 
comunitário, a Sala D’Armas realiza diversos eventos 
de confraternização e de competição saudável entre 
os esgrimistas. 
 
 
 
O foco não está apenas nas aulas de Esgrima 
propriamente ditas, mas em um ambiente que 
proporcione a prática esportiva em conjunto com a 
socialização e a criação de um “espírito de Sala 
D’Armas”. 



Em busca de parcerias 

A concretização de parcerias de variados matizes também 
contribui para ampliar a visibilidade e o alcance da Esgrima 
como atividade esportiva do Brasiliense. 
 
 
 
Atualmente, a Touché possui parcerias vigentes com 
cursos de idiomas, gestores de convênios, veículos de 
comunicação, shopping centers, escolas e academias, 
entre outros. 
 



Resultados 

Embora ainda haja diversas oportunidades a serem 
exploradas, a Touché Esgrima conta com resultados 
expressivos em pouco menos de um ano e meio de 
funcionamento: 
 
 
- 4 entidades parceiras com aulas de Esgrima Infantil, 

sendo três escolas e uma academia; 
 

- Atuação em 3 bairros de Brasília; 
 

- Número total aproximado de 80 alunos; 
 

- Campeão Sul-americano Veterano (Categoria 1); 
 

- Campeão Brasileiro Veterano 2017; 
 

- Reativação da Esgrima de Brasília. 
 
 
 

 



Novos desafios 

Dentre os objetivos no horizonte da Touché, 
merecem destaque os seguintes assuntos: 
 
- Relativa escassez de professores qualificados 

para ofertar aulas básicas de Esgrima para 
iniciantes; 

 
- Visibilidade ainda pouco consolidada no 

âmbito local; 
 

- Aquisição de material para ampliação do 
serviço com novos parceiros. 

 
- Entrada nos circuitos nacional e internacional 

de competição. 
 

 
 
 
 

 
 
 



Obrigado! 

 

André Rothfeld: (61) 9 8201-1333 

 

 

touche.esgrima@gmail.com 

www.touche-esgrima.com 

 

Ivan Baumgartner: (61) 9 9961- 6195 

 Francisco de Queiroz: (61) 9 8492-0055 

 

Entre em contato conosco: 
 


