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KICKBOXING
CBKBT Confederação Brasileira de Kickboxing Tradicional

A

Confederação Brasileira de Kickboxing Tradicional
vem por meio desta matéria fazer um agradecimento público aos leitores desta renomada
revista pelos emails de apoio e cartas que
recebemos de todo Brasil. Foram até agora 527 emails e 29 cartas. O que demonstra o sucesso da
Revista Fighter Magazine e a seriedade e o carinho com que
a Editora Escala dá a esta publicação, presenteando o leitor
assíduo de artes marciais com o que existe de melhor e atual
neste campo. A equipe da revista, que sempre vem dando
oportunidade a todos os segmentos das artes marciais sem
fazer distinção merece, não só de nossa entidade, mas de
todos os que até agora tiveram a honra de estar em sua
publicação, nossos sinceros agradecimentos. Sua contribuição
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às artes marciais no Brasil jamais será esquecida.
Nossa diretoria e conselho de mestres internacionais
respondeu às principais dúvidas do leitor brasileiro. Aqui estão
os esclarecimentos para as principais dúvidas daqueles que
querem fazer parte da família mundial CBKBT.

O que é a CBKBT?
A Confederação Brasileira de Kickboxing Tradicional foi
criada em novembro de 1990, na cidade de João Pessoa, no
estado da Paraíba, ocasião em que fui nomeado presidente. É
evidente, que a CBKBT não surgiu do nada. Foram anos de
intensos trabalhos, iniciados em 1984 com a criação de uma
das primeiras associações de Kickboxing do Brasil a se filiar à

entidade responsável no país (Confederação Brasileira de
Pugilismo, que na época era presidida por Marcio Paris), na
ocasião a entidade denominava-se: Associação Hammerhilt
de Kickboxing e Muay Thai
Com a nova presidência do então dono da fábrica de
equipamentos para boxe DRIBLE, o ilustre Joani Palmeira, as
principais organizações de artes marciais no Brasil receberam
permissão para deixar seus departamentos na CBP e criarem
suas próprias confederações no país e entre estas modalidades
desportivas, estava também o Kickboxing. Durante anos este
esporte viveu bi-polarizado no país e devido a entrigas políticas
e ingerência administrativa, nenhuma das organizações
existentes conseguiu acomodar o mercado brasileiro para o
Kickboxing.
Até então a Paraíba já tinha uma
federação com 1400 filiados em todo
estado e participava de todos eventos
nacionais. Com o acirramento das
disputas políticas e divergências com
as organizações em que a Federação
da Paraíba era filiada e principalmente
por não receber o apoio necessário das
entidades vigentes, a FKFCEP da Paraíba, juntamente com a
Associação Castelar de Kickboxing do Ceará, a União Wen
Kan do Rio de Janeiro, juntamente com o jornalista José Augusto
Maciel Torres da Bahia. Decidiram criar a CBKBT, que no início
só estava interessada em se desvincular do sistema imposto
pelas grandes organizações nacionais.
Em 1998, resolví ir aos Estados Unidos para procurar as
principais organizações deste esporte e estreitar as relações
entre as entidades americanas. Inicialmente foi duro! Mas com
a ajuda de Deus, localizei Maria Evans, representante da USKA
(United States Karate Alliance), que me introduziu a esta
entidade e me tornou representante da USKA para todo Brasil.
Através da USKA, consegui localizar os grandes mestres do
Kickboxing na ocasião de um campeonato de Kickboxing no
evento mundial da USKA que acontece a cada ano nos Estados
Unidos, em Louiziana. Recebi aval direto de David Jordan e
James Hawkes, que são as maiores figuras diretivas da USKA
nos EUA. Através da USKA conhecí Mestres, Grandmasters e
grandes nomes do esporte, inclusive o Pai do Kickboxing, Bill
Wallace.

Carlos Silbva em 1996 na Paraíba.

O Kickboxing da CBKBT
Ao participar de um seminário com Bill
Wallace, em Las Vegas, percebi que havia
uma metodologia muito avançada: disposição
de técnicas, inclusive em cada faixa; uma
nomenclatura própria; treinamento básico de
didática de ensino; primeiros socorros;
psicologia nas artes marciais e, sobretudo, o
uso de EPI (Equipamentos de Proteção Individual), algo que
jamais havia visto no Brasil. A CBKBT adotou a nomenclatura
em inglês, exatamente como é ensinado nos Estados Unidos.
Usamos o termo “Tradicional” da mesma maneira que
Grandmaster Carlos Silva em Salt Lake City/ Utah/ USA.
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algumas entidades de artes marciais usam. A palavra “Tradição”
está relacionada à origem real das coisas e a preservação da
cultura. Então usamos a nomenclatura em inglês e todo nosso
sistema é americano. Somos a única entidade do gênero a ter
esta distinção. O material didático é todo traduzido do original
para o português.

Filiação
Ligada a mais 11 entidades internacionais, a CBKBT é uma
entidade que só aceita filiação de academias ou grupo de
professores. Não está interessada em eventos, títulos e cinturões.
Isto é parte do esporte, mas não é o esporte. Nós acreditamos
que o Brasil precisa primeiro de mão de obra qualificada e
altamente especializada. Nosso trabalho é de ensino dos
fundamentos do verdadeiro Kickboxing, em que são utilizados
fitas e DVDs de treinamento originais com os melhores mestre
do mundo, biblioteca de 530 títulos e muito mais. Os filiados
recebem convites para eventos internacionais em todo mundo,
inclusive nos EUA. Todos recebem registro e diplomas
internacionais, ranqueamento e nome nas webs. O atleta e
professor podem se filiar a CBKBT sem precisar deixar sua
organização.
Salientamos que a CBKBT não é porta de entrada para os
Estados Unidos. Estaremos presentes para se certificar que os
lutadores virão e voltarão ao Brasil. Nossa proposta é fazer
seminários internacionais, promover cursos de arbitragem e
levar nomes daqui dos EUA para dar estes cursos.
Faço um convite a todos os artistas marciais brasileiros,
sérios e comprometidos com a verdade, a conhecerem a CBKBT.
Levará certo tempo até termos uma equipe séria, para
representar o país na ESPN, NASKA, WKL, IKF, USKBA ou USMTA,
mas assim que treinarmos bons técnicos e professores e
fizermos campeonatos com nível internacional, parte do nosso
objetivo será alcançado.
Torneios e eventos que recebemos convites são: a Batalha
de Atlanta, conferências mundiais da NAPMA, banquetes do
Hall da Fama, campeonatos regionais de Kickboxing e artes
marciais, mundial e nacional da USKA, mundiais da WKL e
WPKA, seminários em La Vegas com grandes nomes d
Kickboxing e acampamentos de treinamento em defesa pessoal
e táticas militares. Caso já tenha visto e viaje aos Estados
Unidos freqüentemente, visite a nossa sede.

Filiados da CBKBT no Brasil
• José Augusto Maciel Torres, vice-presidente no Brasil e
renomado Jornalista, importante colaborador da Revista Fighter
Magazine, Bahia Marcial e professor universitário;
• Dr. Ivo Rangel, um nome renomado no Karate da Bahia, no
quadro de Honra;
•André Alex Lima, do Taekwondo Americano. Cearense de
nascimento.
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WKL- World Kickboxing League
Criada na Espanha em 1999 por Don
Rafael Lopez. Primeira organização introduzida
por mim Brasil. Sempre interessado no público
brasileiro, Don Rafael convida toda comunidade de lutadores e professroes brasilerios
a fazerem parte da WKL a CBKBT. A WKL e a
World Kickboxing League, é a organização que
mais cresce no mundo em termos de
Kickboxing.
www.wklkickboxing.com www.kadenapress.com/homewkl.html

Outras organizações que a
CBKBT representa:
USKA - United States Karate Alliance
Criada em 1997 com a intenção de
desenvolver um trabalho baseado na vida e obra
de Robert Trias, o pai do Karate americano. Os
eventos da USKA são muito difundidos no
mundo e seus representantes estão em todo
mundo. www.uska.net

WOMA
Woma Organization Of Mixed Martial Arts
É uma irmandade de artes marciais que
aceita instrutores de qualquer estilo de arte
marcial. Grandamaster Jack Stearn é o
presidente da WOMA. www.kyha.net/

WAMA
Worldwide Alliance of Martial Arts
Tem como Presidente Alan Kates. a
CBKBT tem contato e coloca a disposição
do público a filiação a esta entidade nos
Estados Unidos. www.angelfire.com/ma2/
WAMA/index.html

USMTA
United States Muay Thai Association
A CBKBT é filiada a esta entidade desde
1999. O grandmaster Carlos Silva e o
represetante para todo o estado de Utah nos
Estados Unidos e a FKFCEP, Federação de
Kickboxing Full Contact do Estado da Paraíba
está no site desta instituição.
www.usmta.com/International-OrganizationsFrame.htm

WPKA- World Profi Kickboxing Association
Entidade com sede na Grécia.
Trabalha com Kickboxing amador e
profissional. É uma das forcas Européias
do Kickboxing e atua no mundo inteiro.
www.geocities.com/wpkausa/wpka.html www.wpka.net/

USMAA
United States Martial Arts Association
Organização americana aberta. Aceita
filiação de toda e qualquer entidade legítima
brasileira. A USMAA é uma das mais
tradicionais organizações de Artes marciais dos
Estados Unidos. Grandmaster Carlos Silva não
só filiou a CBKBT como também tem registro como membro
do Hall da Fama desta organização. www.mararts.org/

USKF - USA Karate Federation
Organização de artes marciais que
também aceita filiações de organizações
brasileiras. A USKF É uma das mais antigas
organizações de artes marciais da América.
www.usakarate.org/

USMAF
United States Martial Arts Federation

Don Rafael Lopez, presidente da WKL- World Kickboxing League

Organização que muitos no Brasil
sonhariam em fazer parte. Seus torneios e
eventos, principalmente os banquetes do Hall
da Fama, são por demais conhecidos nos EUA
e no mundo. Esta é uma organização que os
professores no Brasil deveriam fazer parte.
www.usmaf.org/home.html

DYNASTY KARATE INTERNATIONAL
Esta organização americana de Karate é aberta e aceita
filiação de todas organizações brasileiras. Até agora, quase
desconhecida. Da muita ênfase a campeonatos e uso de
armas do KOBUDO. A DKI espera pela filiação de muitos
professores brasileiros.

NKKF
Esta Organização que promove o Karate de Okinawa. É
uma das mais importantes quando se fala de Karate de
Okinawano. Seus diplomas são magníficos e eles cultivam a
tradição e o lado cerimonial do Karate sempre valorizando
berço deste esporte.
Os interessados em fazer parte destas organizações devem
procurar o Grandmaster Carlos Silva

Grandmaster Carlos Silva com James Hawkes, da USKA.

CONTATO COM A CBKBT:
USA: 1121 ANTILLES DRIVE, LOT 22 WESTPOINTE
PLACE, SALT LAKE CITY, UTAH, 84116, USA
FONE: 001-801-688-2930
CELULAR: 001 801 596-1813
BRASIL: R. HORÁCIO TRAJANO DE OLIVEIRA,1945,
CRISTO, JOÃO PESSOA/ PARAÍBA, CEP 58071-160
http://cbkbt.freeservers.com carlossilva2@hotmail.com
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