
 
 

 

Rio de Janeiro, RJ, 11 de junho de 2018. 
OF / CBE / Presidência / Nº 2018.186. 
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: UM CASE DE SUCESSO  - ESGRIMA SANTA CRUZ - RS  
 
Prezados(as) Senhores(as), 
 

 Estamos dando continuidade à série de divulgações denominada de “UM CASE 
DE SUCESSO NA ESGRIMA BRASILEIRA”.     

 
 E, a segunda história que recebemos recentemente, dentre outras que já estão 

sendo preparadas, vem lá do interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Cruz do Sul. 
Esta cidade está localizada no Vale do Rio Pardo, a 155 km da capital Porto Alegre, com 
população estimada de 130 mil habitantes. Santa Cruz do Sul é um dos principais núcleos da 
colonização alemã do Rio Grande do Sul, e fala-se lá tanto o português como o alemão, 
principalmente o dialeto Hunsrückisch. Sua economia está historicamente ligada ao tabaco, 
sendo considerada a capital mundial do fumo.  

   Outras curiosidades desta cidade é que ela conta com uma ótima infraestrutura 
para o turismo, sendo também conhecida por sediar a maior Oktoberfest do Rio Grande do 
Sul, por receber um dos maiores festivais de arte amadora da América Latina, o Encontro de 
Arte e Tradição e pelo moderno Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul. 

 Nessa cidade, um esportista chamado Mauricio Domingues, praticante de tiro 
esportivo e filiado a um clube local, viajava pelo interior do Estado participando de competições 
estaduais. Em 2012, Maurício foi Campeão Gaúcho de IPSC, Categoria Classic Pistola 45, e 
estava feliz com a sua vida esportiva de atirador. Mas, no início de 2014, recebeu um pedido 
de suas duas filhas: elas queriam que ele escolhesse um esporte no qual pudessem praticar 
juntos. Dias depois deste pedido, ele estava assistindo um programa do Canal Futura, onde 
falavam da Esgrima para a Terceira Idade nas Salas D’Armas da cidade de Buenos Aires, 
Argentina. 

   Mauricio ficou muito curioso e, pesquisando na internet, verificou que a Esgrima 
poderia ser praticada dos 8 aos 80 anos. Consultou, então, as filhas e elas se mostraram muito 
interessadas em conhecer o nosso esporte. Na sequência, Maurício não tardou em descobrir 
onde se praticava esgrima em Porto Alegre e, após um primeiro contato com o Mestre 
D´Armas Alexandre Teixeira, do GNU, já partiu para a compra de roupas, armas e livros. Foi 
tanta a empolgação pela Esgrima que Mauricio estava decidido a ser um autodidata para 
ensinar as suas filhas. 

   Mas, pouco tempo depois, bafejado pela boa sorte e por obra do destino, soube 
que um Oficial do Exército, Capitão Tiago França, com curso de Mestre D’Armas realizado na 
EsEFEx, RJ, havia sido transferido para trabalhar em uma unidade militar de Santa Cruz do 
Sul.  
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    Estava, em princípio, resolvido o principal problema, pois teria a possibilidade de 
contar com a companhia e os vastos conhecimentos do Mestre D´Armas Thiago França. 
Assim, Mauricio conseguiu no tradicional Colégio Mauá de Santa Cruz, através do apoio do 
seu Diretor Professor Nestor Raschen e do seu Vice-Diretor Professor Martin Goldmeyer, um 
espaço para iniciar os trabalhos de formação de mais um grupo de esgrimistas no Brasil. 

   Desta forma, e em poucos meses de treinamento, já estavam os primeiros 
esgrimistas de Santa Cruz participando das provas do calendário estadual da FRGE. Passado 
apenas dois anos, Santa Cruz já sediava um Torneio Aberto, prova estadual na modalidade 
espada, realizada durante a Festa das Cucas no Parque da Oktoberfest, com a presença de 
grande público. 

    Em 2015, o Mestre D´Armas Tiago França foi novamente transferido, saindo de 
Santa Cruz do Sul. Assim, Mauricio Domingues, a fim de dar continuidade ao trabalho então 
iniciado, foi realizar o Curso de Técnico de Esgrima organizado pela FRGE e ministrado pelo 
Mestre D´Armas e também militar, Thales Metre, que servia, à época, no Colégio Militar de 
Porto Alegre. 

    De lá em diante a esgrima de Santa Cruz não parou mais e vem lutando para se 
manter viva e em crescimento. Assim, segue a esgrima de Santa Cruz do Sul pelas mãos 
também empreendedoras de Maurício, participando de competições em Porto Alegre e 
realizando também competições estaduais naquela cidade com muita alegria e entusiasmo. 

    A propósito, nesse último fim-de-semana, 9/06/2018, realizou-se em Santa Cruz 
do Sul mais um Torneio Estadual Adulto - Espada Masculina e Feminina constante do 
calendário oficial da FRGE, conforme mostram algumas das fotos em anexo.     

  É bastante provável que a maioria de nossa comunidade desconheça essa bonita 
história de luta da esgrima de Santa Cruz do Sul, bem como o enorme empenho de Maurício 
Domingues em mantê-la em atividade.  

   A história do nosso esporte em Santa Cruz do Sul e outras tantas mais que 
gostaríamos de contar, nos ensina que a Esgrima toca as pessoas de uma forma muito 
especial, e quando isso acontece com alguém como o Mauricio que, além da empolgação, 
possui enorme determinação, todos os obstáculos podem ser vencidos. 

   Enviem-nos as suas histórias também, sejam elas de pequenas academias, 
escolas ou projetos sociais ainda que não vinculadas ou reconhecidas pela CBE. Da mesma 
forma, gostaríamos de contar as histórias da Esgrima nas grandes e tradicionais EPDs, pois 
a maioria de nós não as conhece em detalhes. 

     Cada um dos amantes da Esgrima, com certeza, tem muito a contar desde a 
criação das suas academias ou escolas, do início da Esgrima dentro dos clubes tradicionais, 
dos projetos sociais existentes, da esgrima levada para as escolas públicas e privadas, enfim, 
de qualquer foco da prática da Esgrima no Brasil.  

 



 
 

 

 

            Portanto, insistimos para que nos enviem um dossiê da história da Esgrima em 

seus locais ou cidades, podendo ser através de texto, fotos, entrevistas, vídeos, atletas, ex-

atletas, Mestres e Técnicos antigos e atuais e tudo o mais que entenderem importante divulgar 

através de nossos canais de redes sociais e site, pois assim o faremos com o maior prazer. 

Podem, inclusive, indicar o local das aulas, os horários, os contatos e outras tantas 

informações que julgarem importantes. 

  Dentro dessa nova perspectiva, como informado anteriormente, a CBE, em 2018, 

está levando os seus cursos do IBE para outras regiões do Brasil, a exemplo de Lins, SP e 

Recife, PE, além dos locais tradicionais, como São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Para 2019, 

outras cidades serão beneficiadas com nossos cursos e já iniciamos os diversos contatos 

prévios. Somente expandiremos o nosso esporte se tivermos muito mais técnicos e gestores 

aptos para darem início as suas atividades ou para melhorem à qualidade dos seus trabalhos 

iniciados. 

                    A potencialidade e o mercado de trabalho para a Esgrima são enormes em todas 

as regiões do Brasil, seja no interior ou nas capitais, em locais quentes ou frios, com ou sem 

a cultura já implantada de nosso esporte. Até mesmo nos grandes centros tradicionais do 

nosso esporte essas oportunidades estão aí, apenas aguardando que as ofereçamos. Outros 

vários esportes não tão conhecidos como o nosso estão caminhando nessa mesma direção, 

e vêm demonstrando que é sim possível atingir aos públicos jovem e adulto, sedentos por 

vivenciarem diversas experiências esportivas.  

  O modelo de se levar a Esgrima para as escolas particulares e públicas, projeto 

que denominamos de “A ESGRIMA VAI À ESCOLA”, e que logo mais divulgaremos e 

partiremos para essa ação em conjunto com as entidades que queiram ombrear conosco, não 

é nenhuma novidade na Europa, nos USA e em outros grandes centros, até porque é 

justamente nesses locais que está a nossa principal matéria prima: as crianças e jovens. E, 

sem dúvida, é um modelo vencedor e consagrado.  

                   No Brasil, há muitos anos, esse modelo somente existia em alguns Colégios e 

Escolas Militares. Mas, de uns anos para cá, alguns abnegados técnicos passaram a aplicar 

essa mesma estratégia, vislumbrando o enorme mercado quase “virgem”, e passaram a 

oferecer a Esgrima nas escolas particulares como uma alternativa terceirizada, a exemplo de 

outras modalidades esportivas, cursos de línguas estrangeiras, cursos de música, artes e 

tantas outras que orbitam de forma terceirizada o universo escolar a fim de manter o jovem na 

escola no seu turno inverso, com segurança e praticando atividades saudáveis e culturais. 

  Não é por outro motivo que também lançamos essa série CASES DE SUCESSO. 

Queremos, com isso, além de contar as histórias de todas as entidades que praticam esgrima, 

também contar as suas ideias inovadoras, as suas dificuldades e conquistas de mercado a 

fim de servirem de modelo e estimularem outros tantos a perseguir os seus próprios objetivos. 

O espaço para crescermos no Brasil, portanto, é vastíssimo!                

    Unidos, cresceremos muito mais! 



 
 

 

 Aproveitando a oportunidade, como referido acima, e provavelmente ainda este 

ano, daremos início ao projeto da CBE denominado “A ESGRIMA VAI À ESCOLA”. 

    Mas, para que esse projeto tenha sucesso, vamos necessitar da parceria dos 
vários interessados para se unirem a nós, pois divulgaremos nas Escolas as suas academias, 
as suas empresas, clubes e projetos para, juntos, conquistarmos mais espaços e mercado de 
trabalho dentro do universo escolar no formato da terceirização. Assim, e desde logo, os 
interessados em se unirem a essa iniciativa, façam contato conosco. Temos como apoiá-los 
e, juntos, partiremos para essa proposta.    

 Por fim, PARABÉNS especialmente ao abnegado Maurício Domingues, ao 
Mestre D´Armas Thiago França e a todos os esgrimistas de Santa Cruz do Sul que tornaram 
possível manter vivo o nosso sonho em divulgar e expandir a Esgrima para todos os rincões 
possíveis desse enorme país! 

 

      Atenciosamente, 

 

            Ricardo Machado                                               Arno Périllier Schneider 

               Presidente                                                               Vice-Presidente                                                                                   


