
 



O Projeto Esgrima Para Todos 
Idealizado pelo Professor de Esgrima Diego Dourado, o Projeto Esgrima Para Todos iniciou suas 

atividades em Lins no inicio de 2012. 

Com o objetivo de difundir e divulgar a 

esgrima, Diego Dourado criou o Projeto 

Esgrima Para Todos com a difícil missão de 

tornar a modalidade, um esporte 

conhecido e praticado na cidade. E o 

começo não foi nada fácil, após muitas 

apresentações e palestras foi criado o 

primeiro grupo de treinamentos de 

esgrima na cidade, no Unisalesiano. 

Após muitas apresentações, 

demonstrações e participações em 

desfiles, a esgrima começou a ser 

conhecida na cidade, despertando assim, o Primeira Turma de Esgrima da Região - 2012 



interesse das crianças. A partir daí, parcerias 

com escolas de Lins como IAL, CENSA e ETL 

foram firmadas, oferecendo a prática de 

esgrima para seus alunos. 

Com o inicio da prática por crianças o projeto 

decolou, ultrapassando as fronteiras e chegando 

a outras cidades. Hoje, após quase seis anos de 

seu inicio, o projeto se encontra em 5 cidades 

(Lins, Promissão, Bauru, Birigui e São José do Rio 

Preto), com mais de 12 parcerias com 

instituições como escolas particulares, clubes e 

academias, atingindo a incrível marca de mais 

de 130 praticantes de esgrima na região. Todo 

esse crescimento resultou também na 

inauguração da primeira Sala D’armas do 

Projeto, a Academia de Esgrima na cidade de 

Lins. 
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Promissão/SP Bauru/SP 

São José do Rio Preto/SP Birigui/SP 



 

Além de todos os benefícios que a prática de 

esgrima proporciona as crianças, a iniciativa vem 

dando tão certo, que os resultados competitivos 

também estão aparecendo, os esgrimistas da 

região já obtiveram resultados grandiosos 

conquistados em competições oficiais, sendo os 

mais importantes: 2 títulos paulistas cadetes de 

esgrima, 6 títulos paulistas infantis de esgrima, 4 

títulos brasileiros infantis de esgrima, 1 titulo 

internacional infantil de esgrima, 2 titulos sul-

americanos infantis de esgrima e 2 vice 

campeonatos pan-americanos infantis de esgrima, 

além de diversas medalhas de prata e bronze 

nessas mesmas competições.  

1ª competição realizada pelo projeto em 2014 

Primeiro Título Brasileiro de Esgrima - 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tais conquistas levam os nomes das cidades para o 

cenário nacional da esgrima, divulgam a modalidade 

pela região e faz com que a equipe do Projeto 

Esgrima Para Todos, conquiste a cada dia, um lugar 

de respeito na esgrima brasileira, sendo um dos 

destaques das categorias de base do Brasil na 

modalidade. 

 

Matéria com Atletas Convocados para a Seleção 

Vice-Campeã Pan Americana 



 

O professor Diego Dourado projeta um crescimento contínuo do trabalho: A esgrima é um esporte 

encantador, as crianças amam a prática e quando a conhecem, a tendência é que fiquem. Os pais de 

nossos alunos são muito satisfeitos, pois são inúmeros os benefícios que a prática de esgrima 

proporciona as crianças. O caminho não é fácil, ainda sofremos com a falta de conhecimento sobre 

esse esporte aqui na região, o que dificulta ainda mais o processo de divulgação da esgrima. Mas 

estamos caminhando, sempre com passos a frente e com foco e força de vontade, tornaremos a 

esgrima um esporte bastante conhecido em nossa região, esse é o nosso grande objetivo e a meta que 

permeia a Dourado Assessoria Esportiva. Ver o que já conquistamos, com um pouco mais de cinco anos 

de projeto, é algo grandioso para nós e com certeza conquistaremos muito mais. Aos poucos vamos 

Título Sul Americano de Esgrima Delegação “Linense” em Campeonato Sul 

Americano Infantil de Esgrima 



conseguindo nosso espaço no cenário da esgrima nacional e torcemos para que mais iniciativas como 

essa, que mesclam esgrima com empreendedorismo, nasçam em nosso país, colaborando assim para o 

crescimento da esgrima nacional. 

As metas futuras para a Dourado 

Assessoria Esportiva, através do 

Projeto Esgrima Para Todos é 

aumentar o número de parcerias 

com escolas particulares, clubes e 

academias da região, a fim de 

oferecer a prática de esgrima para 

o maior número de pessoas 

possíveis no âmbito privado, mas 

também iniciar um trabalho social 

com a  Esgrima e ter recursos para 

poder oferecer a modalidade para 

crianças, que teoricamente, não 

teriam acesso a esse esporte, colaborando assim para a divulgação e crescimento da esgrima na 

região, e também no país. E uma dessas metas já foi alcançada, em 2018 o Projeto Esgrima Para Todos 

iniciará sua atuação em uma esfera social, através de um projeto aprovado pela Secretaria de Esportes 

Lazer e Juventude do estado de São Paulo e com verba captada, 160 crianças serão atendidas com 



aulas de esgrima em 9 escolas públicas de 3 cidades da região de Lins (Lins, Guaiçara e Promissão) e 

com todo o material completo e também 100 crianças serão atendidas no município de Cafelândia/SP, 

através de uma parceria entre o Projeto Esgrima 

Para Todos e a Prefeitura Municipal da cidade. 

Tais iniciativas e parcerias são de grande valia, 

pois atenderão quase 300 crianças no interior do 

estado de São Paulo, colaborando para o 

crescimento da esgrima paulista e brasileira. 

Hoje o projeto conta com uma equipe de trabalho 

muito forte e empenhada e com certeza 

conseguirá conquistar os objetivos. A qualidade da 

equipe de trabalho é tamanha, que através de seus 

esforços conseguem superar as dificuldades e 

conquistar excelentes resultados dentro da prática e 

das competições.  

Mais abaixo seguem todos os detalhes do Projeto em 

suas cidades atendidas e todos os eventos já 

realizados: 



Cidade Atendidas: 

LINS/SP 

Academia de Esgrima – 61 alunos 

 

PROMISSÃO/SP 

E-Fit Academia – 17 alunos 

 

BAURU/SP 

Iron Gym Academia – 17 alunos 

FourC Bilingual Academy – 12 alunos 

 

BIRIGUI/SP 

Birigui Pérola Clube – 11 alunos 

 

 



SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP 

Colégio Anglo Rio Preto – 10 alunos 

Oficial Academia – 4 alunos 

Escola de Artes Lígia Aydar – 11 alunos 

Academia Mucle Club – 2 alunos 

Colégio Carlos Chagas Filho – 13 alunos 

 

 

 

 

 

 

 



Eventos Realizados 

2012 

1º Torneio de Esgrima – Cidade de Lins 2012 – 15 participantes 

 

2013 

2º Torneio de Esgrima – Cidade de Lins 2013 –  27 participantes 

 

2014 

Festival de Esgrima – CENSA 2014 – 33 participantes 

Campeonato Regional de Esgrima Escolar 2014 – 39 participantes 

3º Torneio de Esgrima – Cidade de Lins 2014 –  34 participantes 

Festival de Esgrima – Novo Anglo Bauru 2014 – 14 participantes 

Festival de Esgrima – Zeta Objetivo Promissão – 13 participantes 

 

 



2015 

1º Torneio de Esgrima – Cidade de Promissão 2015 – 39 participantes 

1º Torneio de Esgrima – Cidade de Bauru 2015 – 35 participantes 

Campeonato Regional de Esgrima Escolar 2015 – 32 participantes 

Festival de Esgrima – Legião Miriam de Promissão – 24 participantes 

Festival de Esgrima – Zeta Objetivo Birigui – 11 participantes 

4º Torneio de Esgrima – Cidade de Lins 2015 – 42 participantes 

 

2016 

2º Torneio de Esgrima – Cidade de Bauru 2016 – 38 participantes 

1º Torneio de Esgrima – Cidade de Birigui 2016 – 36 participantes 

Festival de Esgrima – Anglo Rio Preto 2016 – 14 participantes 

Festival de Esgrima – Novo Anglo Bauru 2016 – 11 participantes 

Festival de Esgrima – CRE Três Lagoas/MS – 38 participantes 

Campeonato Regional de Esgrima Escolar 2016 – 45 participantes 



2º Torneio de Esgrima – Cidade de Promissão 2016 – 38 participantes 

 

2017 

Festival de Esgrima – Cidade de Bauru 2017 – 22 participantes 

3º Torneio de Esgrima – Cidade de Promissão 2017 – 57 participantes 

Festival de Esgrima – Cidade de Birigui 017 –  12 participantes 

 

 

 

 

Contato: 

Prof. Diego Dourado 

(14) 9913 0216 / (14) 99880 0542  

dourado.ae@hotmail.com 


