‘IN GLADIUS VICTORIA EST’
Do latim, “A vitória está na espada” é o lema do grupo que organiza treinos de batalhas medievais no
Ibirapuera

Todos os domingos à tarde, próximo ao Auditório do Ibirapuera, dentro do parque
localizado na região sul de São Paulo, um grupo de jovens reúne-se para pra car o chamado
Swordplay boﬀering – simulação de combates envolvendo armas do período medieval “forjadas”
com materiais reves dos de espuma (os boﬀers, em inglês) para garan r a segurança dos
compe dores.
O Clã Draikaner, “dragão de pedra”, criado em 2010 a par r da junção de três grupos
paulistanos de Swordplay, tem dezenas de par cipantes com idades acima dos 12 anos que se
encontram graças ao interesse comum pela cultura medieval e a prá ca de a vidades sicas, indo
além do comum levantamento de pesos ou das danças pra cadas nas academias. “É uma maneira
de mexer o corpo; ajuda muito e é diver do. Ajuda a não ﬁcar tão sedentário” aﬁrma a capitã
Tamires Silva Lopes, 21, integrante do grupo há 5 anos e estudante de jornalismo quando não está
em combate.
O aspecto sico não é o único exaltado durante as prá cas. A integridade e a honra são
valores sólidos para o Draikaner e seus adeptos, como explica o capitão Link, comumente
conhecido como Danillo Mendes Maia, 27, escudeiro e professor de inglês. “O nosso lema é In
Gladius Victoria Est, signiﬁca que só vamos a ngir a nossa vitória u lizando nossas próprias
habilidades de combate. Se a gente roubar, não sen r o golpe de propósito, por exemplo, não é
viver ‘In Gladius Victoria Est ’. Procuramos levar isso para fora do Swordplay, buscar nossos
obje vos, nossas vitórias de uma forma honesta”.
Para os interessados em fazer mais do que uma aula, existem patentes (como em todo
exército) a serem alcançadas. O aluno inicia como Novato; após três semanas aprendendo o básico
em técnicas e regras, é promovido a Aprendiz, podendo alcançar, de tempos em tempos, novas
graduações através de exames feitos ao longo do ano. Um Aprendiz pode treinar para alcançar os
tulos de Guerreiro, Soldado, Sargento, Capitão e General/Guardião, nesta ordem.
As a vidades são abertas ao público em geral, bastando ir ao parque do Ibirapuera – ao
lado do Auditório, próximo aos portões 1 e 2 – domingo, às 14h, u lizando roupas leves para a
a vidade e eles providenciarão armas para os interessados. São 4 horas de a vidades com um
cronograma já deﬁnido, sendo os 30 primeiros minutos de aquecimento e alongamento.
Quanto aos menores de idade, devem entregar um termo (disponível em
draikaner.wordpress.com) assinado pelos pais, e os jovens de até 14 anos devem estar
acompanhados pelos mesmos nos treinos. Além do site, também é possível entrar em contato via
e-mail draikaner@gmail.com ou pelos números: (11) 97418-3156 (Leonardo “Russo” Silva) e (11)
94998-1355 (Victor Hugo Pereira Cristo).

