
Rio de Janeiro, RJ, 16 de agosto de 2018. 
OF / CBE / Presidência / Nº 2018.265. 
Da Presidência da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE 
Às Federações Estaduais, à Comissão de Atletas e aos Senhores(as) Responsáveis pelas 
Entidades de Prática Desportiva – EPDs Vinculadas e Reconhecidas pela CBE. 
 
ASSUNTO: PROJETO ENGAJAR – ESGRIMA ESCOLAR E OUTROS 
 
 
Prezados(as) Senhores(as), 
 
 

Como já é do conhecimento de nossa comunidade, lançamos recentemente o 
PROJETO ENGAJAR. E, por intermédio desse Projeto associado ao IBE e à SÉRIE CASES 
DE SUCESSO, fechamos um triângulo de ações estratégicas da CBE que visam a expansão 
em massa de nosso esporte para os extramuros dos grandes e tradicionais clubes 
brasileiros. Esse, em síntese, é o conceito. 

 
A SÉRIE CASES DE SUCESSO, por sua vez, vem mostrando ser possível 

desenvolver o nosso esporte com abnegação e competência em diversos outros espaços e 
cidades que não apenas nos tradicionais clubes, seja nas academias, empresas de 
assessoria esportiva, projetos sociais e outros que estão tomando forma e se firmando como 
novos polos da prática de esgrima no Brasil.  

 
Não menos importante, a SÉRIE CASES DE SUCESSO também está divulgando 

o sucesso dos grandes e tradicionais clubes brasileiros que, há muito, vêm expandindo e 
qualificando a esgrima brasileira, cada um de sua forma, mas todos com muita competência, 
gerando grandes atletas de alto rendimento para as equipes nacionais. Enfim, com essa 
SÉRIE queremos dar a mais ampla visibilidade do cenário atual da esgrima brasileira em 
todos os seus recantos, vinculados ou não à CBE. 

 
Já o IBE, engajado nessa estratégia de ações sequenciais da CBE, visa formar a 

maior quantidade possível de técnicos e demais profissionais da esgrima para que possam 
vislumbrar e atuar no amplo mercado de trabalho que está aí, latente e a nossa espera. Por 
isso que o PROJETO ENGAJAR encerra esse triângulo de ações a fim de difundirmos 
juntos à esgrima na maior parte do território brasileiro. Há espaço para todos, pois o 
mercado ainda é muito pouco explorado; há também diferentes métodos de expansão e não 
queremos deixar nenhum deles de fora. Essa é a nossa missão enquanto entidade de 
representação nacional.  

          
Somente cresceremos em qualidade se tivermos maior quantidade de praticantes. 

É regra antiga em qualquer esporte e perseguiremos esse caminho com todo o nosso 
empenho. Precisamos dessa visibilidade, precisamos expandir a esgrima como esporte de 
lazer, de recreação, de educação e de competição para todos os recantos mais improváveis 
e até hoje inexplorados. E não nos desviaremos desse propósito. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Não bastassem essas ações que a CBE está levando adiante de forma 

estratégica, também queremos anunciar mais uma de nossas ações e projetos: temos o 
propósito futuro de introduzir a esgrima como modalidade competitiva nos Jogos Escolares 
da Juventude, maior competição estudantil do Brasil que reúne jovens de 12 a 14 anos e de 
15 a 17 anos, de escolas públicas e privadas de todo o país. 

 
Essa competição foi criada pelo Comitê Olímpico do Brasil – COB em 2005 e 

conta com o apoio do Ministério do Esporte e do Grupo Globo. Mas, para aqueles que não 
sabem, a esgrima já integrou como modalidade competitiva os então denominados Jogos 
Escolares Brasileiros - JEBs, porém, foi retirada daquele evento por não ser praticada nas 
escolas. 

 
Atualmente, os Jogos Escolares da Juventude contemplam mais de 2 milhões 

de jovens nas seletivas municipais e estaduais, organizadas pelos estados e municípios, 
representando 40.000 escolas de 3.950 cidades do Brasil. A fase nacional, organizada pelo 
COB, reúne em cada faixa etária cerca de 4 mil atletas dos 26 estados da Federação mais o 
Distrito Federal e já revelaram vários atletas para o alto rendimento.  

 
Portanto, e dentro desse propósito, já demos início a um relacionamento político 

junto ao COB voltado exclusivamente para essa missão, qual seja, introduzir a esgrima 
competitiva no universo escolar através dos Jogos Escolares da Juventude. A caminhada 
para o ingresso da esgrima nesses Jogos demandará enorme esforço de todos nós, pois 
necessitamos levar de forma disseminada a prática do nosso esporte nas escolas, seja 
como esporte próprio ou como esporte terceirizado, a exemplo de tantos outros. E este é 
mais um dos motivos para o recente lançamento do PROJETO ENGAJAR. Como 
afirmamos anteriormente, a caminhada é longa, mas é necessário darmos o primeiro passo, 
e esse já foi dado. 

 
Exatamente por isso que, em breve, discutiremos com a nossa comunidade mais 

um novo Projeto da CBE que está sendo formatado, qual seja, a introdução em nosso 
calendário nacional competitivo, provavelmente já em 2019, de uma Competição Escolar a 
exemplo do que ocorre em outros países com enorme sucesso.  

 
Os nossos atletas jovens estudam em escolas públicas ou privadas, mas essas 

escolas não se envolvem em nossos eventos nacionais, pois seus alunos/atletas 
representam apenas as suas EPDs. E precisamos envolver as escolas nessa nova proposta, 
apresentando o PROJETO ENGAJAR a fim de nos aproximarmos com maior velocidade 
para a introdução da esgrima como modalidade competitiva nos Jogos Escolares da 
Juventude. A mobilização da juventude escolar vai nos propiciar, sem dúvida, a descoberta 
de novos talentos e o estímulo e a oportunidade de acesso do nosso esporte nas próprias 
escolas. E, nesse sentido, o PROJETO ENGAJAR terá importância fundamental.  



 
Enfim, há muito a ser feito e, para tanto, conclamamos a união e o engajamento 

de toda a nossa comunidade para acelerarmos muito mais o nosso crescimento. Temos 
pressa! Estamos abertos a toda e qualquer colaboração e/ou sugestões a serem levadas 
adiante em benefício da expansão da esgrima que possibilitará um futuro de muito maior 
visibilidade e sucesso quantitativo e qualitativo para o nosso esporte. 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 Arno Périllier Schneider Ricardo Machado 
 Vice-Presidente Presidente 


