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Um dos  grandes  destaques  dos  Jogos  Rio  2016 foi  o  interesse  gerado pela  esgrima.  O

público teve a oportunidade de apreciar um esporte ao mesmo tempo dinâmico e estratégico, além

de ter acompanhado os resultados cada vez mais expressivos dos atletas brasileiros. Por essa razão,

a Associação Brasileira de Esgrimistas, que possui como uma das suas missões a difusão da esgrima

no Brasil, acredita que este é um momento especial para o desenvolvimento da nossa modalidade. 

Nessas circunstâncias, estamos cientes do papel que possui a formação de jovens praticantes.

A esgrima traz inúmeros benefícios para o corpo, como o desenvolvimento de reflexos rápidos,

resistência e flexibilidade, e igualmente notável é o desenvolvimento do raciocínio estratégico, da

capacidade de concentração e do autocontrole.  Experiências ao redor do mundo indicam que a

prática da esgrima mostra-se extremamente benéfica para a formação de crianças em idade escolar. 

No  Brasil,  a  nossa  modalidade  tem  se  mostrado  uma  excelente  opção  de  atividade

extracurricular em escolas de ensino médio e fundamental, como indicam as experiências positivas

em vigor pelo país.  Professores e pais têm observado cada vez mais os benefícios que a esgrima

proporciona às crianças e aos adolescentes, que apreciam praticar um esporte diferente, divertido e

empolgante. Por todos esses motivos,  apoiamos e respaldamos quaisquer iniciativas que busquem

promover a esgrima em escolas.

Manifestamos com ainda mais intensidade nosso apoio ao projeto da Touché Esgrima em

virtude de conhecermos e admirarmos seus idealizadores. O Mestre D’Armas Francisco Busolli de

Queiroz  e  os  esgrimistas  André  Rothfeld  e  Ivan  Baumgartner,  além  de  possuírem  excelentes

resultados nacionais e internacionais em suas carreiras como atletas, são exemplos de dedicação à

nossa modalidade, pessoas íntegras e com excelente trânsito na comunidade da esgrima brasileira.

Colocando-nos à disposição para oferecer suporte dentro daquilo que pudermos contribuir,

Evandro Landulfo Teixeira Paradela Cunha
Presidente


