
 

 

 

CONSULTA ÀS EQUIPES BRASILEIRAS DE ESPADA 
 

APURAÇÃO 
 
 
FORMATO: consulta eletrônica na página eletrônica da Associação Brasileira de Esgrimistas: 
http://esgrimistas.com.br/enquetes 
 
PARTICIPANTES: 8 esgrimistas melhor colocados no ranking de espada masculina e 8 
esgrimistas melhor colocadas no ranking de espada feminina ao final de 2015 (independente 
de serem associados à ABE), totalizando 16 atletas. 
 
DIRETRIZES DO QUESTIONÁRIO E DE SUA ANÁLISE: 
A) Os participantes da enquete se identificaram, informando nome, email, entidade 

desportiva, mestre/técnico, arma (espada masculina ou espada feminina) e colocação 
atual no ranking brasileiro adulto. 

B) Foi perguntado sobre a associação à ABE, mas a enquete foi aberta igualmente a 
associados e não associados. 

C) Foram propostas quatro questões com itens de múltipla escolha e de discurso livre. 
D) A enquete foi preenchida por 5 atletas da espada feminina (62,5% do total) e 7 atletas da 

espada masculina (87,5%), totalizando 12 atletas, correspondendo a 75% do total. 
 
RESPOSTAS DADAS PARA O QUESTIONÁRIO: 
 
 
ASSOCIAÇÃO À ABE 

 sim não 

Número de 
respostas 

5 7 

 

MODALIDADE PRATICADA 

 
Espada 

Feminina 
Espada 

Masculina 

Número de 
respostas 

5 7 

 
 



 

 

 

QUESTÃO 1. Baseado em sua experiência ou observação pessoal, avalie com notas de 0 a 
10 cada um dos seguintes aspectos do exercício profissional do Mestre Evandro Oliveira a 
frente das equipes brasileiras de espada. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nota 

média 

(a) conhecimento técnico de 
espada 

1 1  2 1 1 2 4    4,7 

(b) capacidade de extrair as 
melhores performances dos 
atletas 

1 3 2  2 3   1   3,2 

(c) conhecimento dos 
adversários no cenário 
internacional 

1 2 3 1  3 1 1    3,3 

(d) capacidade motivadora 1 6  2  2    1  2,6 

(e) organização 1 6  1  1 1 1 1   2,9 

(f) confiabilidade 1 7  2  1     1 2,3 

(g) habilidade na montagem e 
condução das equipes 

1 6 1 1  1 1  1   2,5 

(h) relacionamento com os 
atletas 

2 5  2 1 1  1    2,3 

(i) convivência nos períodos 
de estágio e competições 
internacionais 

2 5   1 2  2    2,8 

Nota média global 2,935 

Obs. 1) Os números indicam a quantidade de vezes que cada nota foi dada em cada subitem. 
As lacunas representam 0 ocorrências da nota no subitem. 

Obs. 2) Para cada subitem foi calculada a nota média (última coluna) levando em conta todas 
as 12 avaliações, sem separação entre espada masculina e feminina. 

Obs. 3) Na última linha é fornecida a nota média global, ou seja, a média das 12 x 9 = 108 
notas dadas nas 12 avaliações dos 9 subitens. 
 

O conjunto completo de respostas para todos os subitens tomados em conjunto 
aparece ilustrado no gráfico a seguir. 



 

 

 

 
QUESTÃO 2. Qual sua opinião sobre a contratação do Mestre Evandro Oliveira como 
Técnico das equipes de Espada pela Petrobrás? 

 a favor contra indiferente 
não tenho opinião 
sobre esse assunto 

Número de 
respostas 

 10 2  

 
 

QUESTÃO 3. Na sua opinião, existe algum Mestre mais indicado para o cargo? 

 sim não 

Número de 
respostas 

12  

 
 
Quem? Por que? 

Respostas reordenadas aleatoriamente. 

Filippo Lombardo, com quem já treinei diversas vezes. Possui um grande conhecimento de 
esgrima e dos nossos atuais adversários internacionais. E também tem uma grande 
relação com a Equipe. Mestre Kato e Marcos Carsoso também são bons nomes. 

Mestre Kato ! Técnico capacitado e experiente ,pessoa extremamente sensível e 



 

 

 

agregadora ,merece ter essa chance por tudo que já realizou e realiza ! 

Mestre Kato. Provou que tem competência em formar atletas de ponta e principalmente 
manter o grupo unido por um espaço de tempo considerável. 

Marcos Cardoso. Acredito que ele esteja fazendo um bom trabalho, é dedicado, conhece 
bastante esgrima tecnicamente, dá uma aula boa, percebo que tem uma atitude 
motivadora ao mesmo tempo em que passa uma tranquilidade aos seus atletas no fundo 
de pista. Além disso, seus atletas são os mais bem classificados nos rankings de suas 
modalidades, dentre os atletas que treinam no Brasil. 

O técnico Marcos Cardoso, na minha opinião, atualmente é o mais indicado para o cargo. 
O Cardoso foi um excelente esgrimista que fez parte da seleção brasileira durante muitos 
anos! Sua experiência como atleta certamente pode ajudar bastante a equipe. Como 
técnico ele tem realizado um ótimo trabalho e nesse momento 2 dos principais atletas da 
espada do Brasil são alunos dele. Além disso grande parte dos esgrimistas nacionais, 
independente da arma, são compostos por representantes do Esporte Clube Pinheiros e 
por isso, ter um representante desse clube como Mestre é extremamente favorável aos 
atletas envolvidos. 
Na equipe de espada feminina, 2 dentre as 3 atuais esgrimistas representam o Esporte 
Clube Pinheiros, e da equipe masculina 2 dentre os 3 atletas também são pinheirenses. 
Ter o Marcos Cardoso como técnico da equipe nacional será um grande passo para a 
evolução do nosso esporte. 

Qual quer um que fale português, menos ele. 

Talvez Filippo Lombardo, mestre italiano. Ele presencio este ano em varias competições 
importantes e os resultados foram positivos e melhores do ano anterior. Ele ja trabalho 
com a espada masculina. Ele sabe criar um bom ambiente de confiança entre o atletas. Os 
conselhos técnicos são indicados e necessários a poder ser uma equipe competente de 
aqui até as Olimpíadas. 

O Mestre Kato devido ao trabalho que vem fazendo de manter atletas já confirmados nos 
primeiros lugares do ranking e também por formar novos atletas que em pouco espaço de 
tempo já assumem as primeiras colocações do ranking. 

Marcos Cardoso, ele tem dois atletas entre os dois lugares do ranking nacional (Nicolas 
Ferreira 1º e Rayssa Costa 2º), além de contar com mais dois atletas com quem já 
trabalhou e vivência os treinos diariamente no clube Pinheiros (Nathalie Moulhausen 1º e 
Guilheme Melaragno 3º). 
Sua experiência como atleta conta muito em competições internacionais!! 

Mestre Kato, por ter uma grande experiência e habilidade, e ser treinador de dois dos 4 
atletas da equipe masculina. 



 

 

 

Mestre Marcos Cardoso, por se tratar de um técnico jovem e brasileiro (porém com 
bastante experiência no esporte) com bastante perspectiva de crescimento como mestre. 
É também o técnico da entidade desportiva com mais atletas na seleção brasileira. 

Atualmente acho que temos uma carência de mestres qualificados a assumir uma seleção 
brasileira, mas acredito que se recorrermos a uma contratação internacional seria uma 
ótima saída, mas mesmo assim vejo alguns mestres se destacando perante o cenário 
esportivo da esgrima e um deles seria o Mestre Kato que vem fazendo um excelente 
trabalho de base e competitivo com atletas que treinam na sua sala em Curitiba. 

 
 
QUESTÃO 4. Existe alguma sugestão ou comentário que gostaria de fazer? 

Respostas reordenadas aleatoriamente. 

Assim como existem critérios de escolha para os atletas integrantes da equipe petrobras, 
por que a CBE nao cria e divulga os critérios para contratação dos Mestres que compôem 
esse grupo? Assim, aqueles Mestres que tem intenção e almejam chegar nesta posição 
saberão o que é preciso fazer para conquistar esta vaga, além, é claro, de dar mais 
transparencia e evitaropniões de favorecimento a determinada pessoa. 

O ano olimpico é um ano muito delicado onde cada atleta construo o seu próprio percurso 
de preparação durante 4 anos. Este percurso não ten que ser alterado ni mudado com 
novos programas introduzidos de aqui até as olimpíadas. Agora os tempos são curtos para 
grande mudanca de equipe, a preparação individual de cada um ja esta feita faz tempo. 
Cada atleta tem a sua forma de trabalhar. Para poder conseguir um resultado olímpico o 
atleta precisa ser acompanhado pelas pessoas e profissionais que seguiram a atleta 
mesma durante o longo tempo de preparação de 3 anos. Sobre todo na ultima fase, 
aquela a 3 meses das olimpíadas, seria legal que a CBE podasse analisar os programa de 
cada atleta e decidir prioridades para ter o mesmo objectivo de resultado no evento. Este 
seria um trabalho a começar agora. Talvez criando um questionário parecido mas 
finalizado ao conhecimento individual das exigências de cada atleta em preparação do 
evento mas importante da carreira. 

Acredito que a contratação de um técnico só se justificaria se houvesse treinamento 
centralizado com os atletas da seleção brasileira, do contrário nem se justifica o 
pagamento mensal de um treinador se ele somente &;quot;trabalha&;quot; em períodos 
de competição, não há um trabalho em cima dos atletas ao longo do ano, ou seja, não 
basta trocar o técnico e sim equilibrar a gestão e o planejamento para assim alcançar as 
metas propostas. 

Acredito que existe dois técnicos capazes de ser técnico da seleção brasileira, o mestre 
Kato e o mestre Filippo. 



 

 

 

A sugestão que faço é que de forma alguma o Evandro Oliveira volte a ser novamente 
técnico das equipes de espada do Brasil. Sugiro qualquer pessoa menos ele! O Evandro é 
internacionalmente conhecido por ser desonesto e enganador. Além disso, eu faço parte 
da equipe brasileira há 7 anos e posso afirmar com toda certeza que ele não é um 
profissional do esporte. O Evandro dá orientações completamente erradas durante os 
combates, escolhe a equipe de acordo com quem ele tem mais afinidades, incentiva a 
desarmonia entre os atletas, não é coerente no que diz, não respeita a opinião dos 
demais, não se atualiza tecnicamente, taticamente não nos dá liberdade para opinar sobre 
a montagem da equipe nas competições e é completamente arrogante uma vez que 
contrariam a sua opinião. É muito desagradável tê-lo por perto e as equipes nitidamente 
se abalam com a sua presença e como consequência não jogam bem! Até porque são 
equipes que já o conhecem há bastante tempo. 
Em várias viagens que fizemos para competir ele foi muito desleal para com o uso do 
dinheiro fornecido pela CBE ao arcar com as nossas despesas. 
Peço que levem em consideração a proximidade dos Jogos Olímpicos na escolha de um 
melhor profissional para ocupar o lugar do Evandro. 

independente do técnico escolhido para comandar as equipes de espada, este deve ter 
participação nos treinos diários dos atletas, conversando e dando opiniões ao próprio 
atleta assim como o técnico individual do mesmo. Algo que o mestre Evandro raramente 
faz e que é importantíssimo no crescimente dos atletas. 

Sempre considerei o Evandro como nosso melhor formador na Espada pelo excelente 
trabalho em Brasilia ,mas ficou arrogante e perdeu a mão . Não mostra interesse em 
permanecer no Brasil . Falei tudo isso a ele ! Este questionario de eria ter a resposta :sem 
opiniao ! Muitos nao tiveram essa convivência toda com ele ! Eu coloquei nota 5 qdo nao 
podia dar nota ! 

Não existe razão para o mantimento do técnico Evandro como técnico na CBE/Petrobras, 
ele não tem mais nenhum atleta na equipe, nunca acompanhou os atletas da equipe em 
seus treinos nos clubes, nunca organizou um estágio apenas de espada (como é realizado 
no florete) e a confiança dos atletas para ele estão muito abaladas! 

 


