Rio de Janeiro, RJ, 2 de julho de 2018
OF / CBE / Presidência / Nº 2018.221.
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 - TOUCHÉ ESGRIMA
Prezados(as) Senhores(as),
Estamos dando continuidade à série de divulgações denominada de “UM
CASE DE SUCESSO NA ESGRIMA BRASILEIRA”.
Agora chegou a vez de darmos divulgação ao excelente trabalho que vem
sendo desenvolvido em Brasília, Distrito Federal, denominado TOUCHÉ ESGRIMA através
das diversas ações levadas adiante pelo seu idealizador e esgrimista André Hothfeld que,
ao lado do também atleta Ivan Baungartner e o Mestre D´Armas Francisco Queiróz,
transformaram esse sonho em realidade.
Na década de 1990 a esgrima já vinha sendo muito bem desenvolvida e em
franco crescimento naquela cidade. E, daquela época em diante, foram formados diversos
atletas de projeção nacional e internacional, a exemplo dos fundadores da TOUCHÉ
ESGRIMA, e outros tantos. Porém, e por circunstâncias várias, a esgrima brasiliense ficou
algum tempo sem Sala D´Armas aberta ao público, motivo pelo qual aqueles três abnegados
uniram-se em sociedade para darem prosseguimento e desenvolverem cada vez mais o
nosso esporte naquela cidade que, a propósito, possui um ambiente muito propício para o
sucesso desse modelo de empreendimento esportivo.
O modelo agora apresentado no dossiê em anexo pela TOUCHÉ ESGRIMA
vem ao encontro exatamente dos modelos estimulados pela CBE, em especial em razão dos
novos técnicos de esgrima que estão sendo formados pelo IBE – Instituto Brasileiro de
Esgrima.
O nosso esporte possui enorme potencial já comprovado para ser difundido em
inúmeros espaços que não seja apenas numa Sala D´Armas constituída aos moldes
tradicionais. A prova disso é a própria TOUCHÉ ESGRIMA, dentre outros projetos também
em andamento que demonstram a viabilidade em levar o nosso esporte para as escolas
públicas e privadas, para as academias multi-esportivas, associações diversas, constituir
projetos sociais e outras tantas possibilidades a serem exploradas.
Como já dissemos em divulgações anteriores, um dos nossos propósitos com a
criação dessa SÉRIE CASES DE SUCESSO é o de mostrarmos que o nosso esporte é
ainda pouquíssimo explorado fora das Salas D´Armas que existem no Brasil. Portanto, e por
isso mesmo, o mercado de trabalho é extremamente promissor para tornarmos a Esgrima
muito mais popular, muito mais conhecida e praticada em cada recanto do Brasil.

Isso não apenas é possível como de fato já vem ocorrendo! E, certamente, não
enfrentaremos tantas barreiras como possa parecer. Basta para isso, como a TOUCHÉ
ESGRIMA está levando adiante, muita dedicação e crença na abertura desse mercado ainda
pouquíssimo explorado.
Nós, esgrimistas, sabemos bem o quanto é lúdico e muito atraente o nosso
esporte, podendo ser praticado por crianças e adultos dos 6 aos 80 anos ou mais, com viés
competitivo, de mera e saudável prática esportiva, de inclusão social ou lazer. Enfim, são
muitas as possibilidades.
Portanto, especialmente para os novos técnicos que estão sendo formados
pelo IBE, esse modelo de atuação da TOUCHÉ ESGRIMA e todos os demais já divulgados
e os próximos que virão na sequência, servem de exemplo e de incentivo para que todos
possam explorar um mercado muito atrativo que apenas aguarda a esgrima ser
apresentada.
Sem dúvida que a TOUCHÉ ESGRIMA, como se verifica em sua apresentação,
teria capacidade para abrir mais espaços a fim de difundir o nosso esporte caso tivesse
maior número de professores à sua disposição. Mas ainda temos uma carência histórica de
professores de esgrima no Brasil. Não é por outro motivo que a CBE, através do IBE, já está
em ajustes com a TOUCHÉ para levarmos um Curso de Formação de Técnicos de Esgrima
para Brasília no próximo ano como forma de apoiarmos e impulsionarmos aquele Projeto e
também o desenvolvimento do nosso esporte naquela região.
Parabéns aos esgrimistas André Hothfeld, Ivan Baungartner e ao Mestre
D´Armas Francisco Queiróz em suas iniciativas e lutas por um ideal ao se unirem em
sociedade na TOUCHÉ ESGRIMA.
Continuem enviando para nós as suas histórias, as suas lutas e conquistas,
inclusive as grandes e tradicionais EPDs vinculadas à CBE. Queremos compartilhá-las como
exemplo e incentivo para a maior difusão do nosso esporte.
Atenciosamente,

Arno Périllier Schneider
Vice-Presidente

Ricardo Machado
Presidente

