


Muitos anos antes de sua fundação, 
em 2014, a esgrima no Estado de 
Pernambuco era praticada e 
ensinada em clubes e universidades, 
entretanto, o declínio de sua prática 
levou quase à sua extinção no 
Estado.

A Academia Pernambucana de 
Esgrima surgiu com o sonho de 
reviver esse esporte.



Participou de 
diversos 
eventos para 
divulgar a 
esgrima.



FencingMob 2016 

Museu Brennand 
de Armas Brancas

Participação também em festivais culturais e 
programas televisivos
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Além de realizar exposições em 
universidades, escolas públicas 
e privadas.



E ter representantes em competições estaduais, nacionais e internacionais.

Fernanda Patrícia

Medalha de Prata no Troféu Brasil de Equipes 2018 
em Curitiba.

Medalha de Ouro no 1º Aberto de Esgrima da EPCAR, 
2018 em Barbacena.

Felipe Nascimento

Atleta Olímpico de 
Pentatlo Moderno.

Priscila Oliveira

Atleta nível internacional 
de Pentatlo Moderno.

Patrick Peritore

Participante das 
competições 
promovidas pela 
Esgrimaster.



Além de apoiar competições realizadas 
em Pernambuco

Recife Open de Esgrima



Hoje a Academia Pernambucana de Esgrima conta 
com 20 alunos com idade entre 13 e 60 anos.

Existe um crescimento médio de 5 alunos por ano. 
Um crescimento pequeno observado a curto prazo, 
mas que a longo prazo tende a atingir as devidas 
dimensões para atender à cidade do Recife e, 
possivelmente, ao Estado de Pernambuco.

Para essa missão de disseminar a prática da esgrima 
no Estado, um dos objetivos da Academia é dar 
suporte à fundação de uma Federação de esgrima, 
que eventualmente acontecerá quando outros 
clubes aderirem à prática do esporte.



Entretanto, a Academia Pernambucana de Esgrima 
enfrenta muitos problemas, como a falta de apoio de 
empresas locais, sendo as despesas como aluguel de 
espaço, compra de materiais, reposição de peças, 
pagamento de pessoal etc., um valor próximo ou superior 
às receitas, sendo mantida, muitas vezes, pela paixão de 
sua equipe à esgrima.

Outros problemas incluem a falta de profissionais 
especializados na região, o clima quente, dificuldade de 
acesso a outros clubes de esgrima devido a distância, entre 
outros.

São obstáculos a serem superados, mas a equipe segue 
firme no propósito, refletindo e, Shakespeare: “Não 
passam de traidoras as nossas dúvidas, que às vezes nos 
privam do que seria nosso se não tivéssemos o receio de 
tentar.”



Daniel Gonçalves

Trabalha com esgrima desde 2004, quando foi monitor de esgrima
na UFRJ, enquanto realizava o curso de Educação Física.

Fez o curso de Mestre d’Armas em 2013 na EsEFEX e outros cursos 
com grandes mestres internacionais de esgrima.

Trabalhou como técnico de esgrima da equipe pernambucana de 
pentatlo moderno e como árbitro de esgrima em competições 
estaduais e nacionais, e como árbitro olímpico de esgrima do 
pentatlo moderno.

Equipe

Núbia Silva

Iniciou como estagiária na Academia Pernambucana de 
Esgrima, enquanto cursava Educação Física na Faculdade 
IBGM. Após se formar, continuou atuando como 
professora, até os dias atuais.



Daniel Gonçalves

[81] 99639-2789

esgrima.ape@gmail.com

esgrimape.com.br


