
 

 

 
RELATORIO TECNICO 2012 

 

1. Informações da entidade 

 

Confederação Brasileira de Lutas Associadas 

CNPJ 04.428.657/0001-05 

Fundada em 18 de Abril de 2000 

980 atletas cadastrados e 22 Federações. 

Sede alugada (R$ 17.000,00 custo mensal) à: 

Rua Bom Pastor, 106/114– Tijuca - Rio de Janeiro. Tel: 21 3591-9800 

12 funcionários, situação legal – OK 

 

Presidente Pedro Gama Filho 

Vice Presidente Elísio Cardoso Macambira 

Secretário Geral – Lorena Kaiser 

Diretor técnico - Roberto Leitão 

Diretor de Arbitragem – Almir Gaspar 

Diretor Secretario e Financeiro – Henrique Gama Filho 

Diretor de Relações Públicas e exteriores – Marcelo Portinari 

Diretor de Desenvolvimento e social– Fernando Flores 

 

 

2. Diagnostico da Modalidade 

 

No aspecto administrativo, a CBLA teve um ano movimentado, procurando manter-se 

cumpridora das exigências e dentro dos prazos legais de prestações de contas e 

documentação. A verba proveniente da lei Agnelo / Piva, no ano de 2012 foi baseado no 

investimento na preparação da equipe Sênior em busca da classificação para os Jogos 

Olímpicos, também dando oportunidades às equipes Junior e Cadetes, para o 

desenvolvimento a atletas de todos os pesos e estilos. 

 

Temos hoje federações em: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceara, Distrito Federal, Espírito 

Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Para, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio 

de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, São Paulo, Santa 

Catarina, Sergipe e Tocantins– Não houve participação efetiva de atletas de Tocantins, 

Roraima, e Alagoas em nenhum dos eventos do ano. 

 

A manutenção do Centro de Treinamento de Alto Rendimento da Confederação 

Brasileira de Lutas Associadas (CENAR - CBLA), foi fundamental para o 

desenvolvimento técnico da Luta brasileira. Composto de duas áreas de lutas, alojamento, 

vestiários, refeitório, área médica/fisioterapia e sala de estar para atletas e técnicos. O CT-

CBLA fica situado na Tijuca, Rio de Janeiro e tem facilidade de acesso pelo metro e 

diversas linhas de ônibus. 

 

A CBLA manteve técnicos internacionais, de nacionalidade cubana que ficaram 

responsáveis pelo desenvolvimento da Luta tanto no alto rendimento como na base, 

formando técnicos através de cursos ministrados em diferentes estados (SP, RO, RS e RJ) 



 

 

 

 

 

A manutenção e implantação de novas unidades das escolinhas CAIXA de Luta que 

serviram para difundir e desenvolver o esporte em diferentes centros pelo país. Localizadas 

nos estados de AM, CE, ES, RS, RJ, SP, MG, MS e RO proporcionaram a inclusão de 

cerca de 900 novas crianças na pratica da Luta.  

 

Estamos executando convênio com o Ministério do Esporte, para suporte ao treinamento 

da seleção nacional visando os Jogos Pan-americanos de Guadalajara e os Jogos Olímpicos 

de Londres através de apoio financeiro para alojamento e alimentação dos atletas alem de 

profissionais da equipe multidisciplinar para atendimento, com termino em dezembro deste 

ano. Três outras propostas foram apresentadas e se encontram com seus planos de trabalho 

aprovados e todos já empenhados. São eles : 

« O BRASIL LUTA » - contemplando a compra de 50 tapetes olímpicos, para atender às 

necessidades de nossos atletas de ponta em seus estados de origem e também a o 

desenvolvimento da Luta localmente nas federações. (R$2.919.892,20) 

« LUTA POR MEDALHAS » - visa melhorar e ampliar o quadro técnico e 

multidisciplinar da CBLA para melhor atendimento aos atletas das seleções. 

(R$2.308.860,00) 

« EQUIPANDO O CENAR » - para compra de novos equipamentos para nosso centro de 

treinamento de alto rendimento no RJ. (R$392.675,00) 

 

Demos continuidade no convenio de colaboração com a Marinha do Brasil para apoio as 

seleções nacionais, utilizando as instalações do CEFAN-RJ para períodos de concentração 

e treinamento. Já com contrato firmado, para que no inicio de 2013 a FILA inaugurar o 

Centro de Treinamento FILA das Américas, tendo como objetivo o desenvolvimento 

técnico dos atletas de nosso continente, através da disponibilização de treinadores 

internacionais, equipamentos homologados e constante intercambio com atletas bolsistas 

da SOI. Aguardamos a vinda do Presidente Sr Raphael Martinetti, na cerimônia inaugural. 

 

Em conjunto com o Instituto Live Wright, a CBLA aprovou junto ao Ministério do 

Esporte, um projeto de estruturação e apoio ao desenvolvimento da Luta Olímpica 

Nacional dentro da Lei de Incentivo ao Esporte. (R$4.586.994,23). O projeto encontra-se 

em fase final de captação com previsão para execução em 2013. 

A CBLA manteve seu patrocínio da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para apoio 

direto aos atletas e equipe técnica e multidisciplinar. Alem de complementar as 

participações internacionais e realização de eventos nacionais. (R$1.100.000,00) 

A CBLA estruturou seu quadro de arbitragem nacional com aplicação de cursos e testes 

de nivelamento e também com a participação de quatro árbitros em torneios internacionais, 

sendo que ao final do ano temos três (3) árbitros de nível III, dois (2) árbitros de nível II, 

um (1) arbitro de nível I e um (1) arbitro de nível Olímpico, maior graduação internacional 

da FILA e único na América do Sul, o Prof. Eduardo Gonçalves, hoje também arbitro 

instrutor e delegado de arbitragem FILA. 

 

 

 



 

 

 

 

A CBLA ocupa cargo de destaque no Conselho Pan-americano de Lutas Associadas 

(CPLA) representada pelo membro, o Prof. Roberto Leitão Filho, sendo o primeiro 

brasileiro a ocupar cargo eleito na FILA. Este ano nosso Presidente Pedro Gama Filho foi 

eleito Vice-Presidente da COSLA- Conselho Sul americano de Lutas Associadas, 

reafirmando assim a posição de liderança política do Brasil em nosso continente. 

 

Ainda na área administrativa, vale ressaltar a participação do Prof. Roberto Leitão como 

gerente oficial (NTO) durante os Jogos Olímpicos de Londres, coordenando a área de 

chamada e entrada dos lutadores com domínio e pleno sucesso. Desta forma 

engrandecendo a posição do Brasil no cenário internacional. 

 

Duas atletas foram incluídas em programas da Solidariedade Olímpica Internacional de 

apoio direto ao atleta visando à participação Olímpica, são elas Joice Silva e Dailane Reis, 

ambas do Rio de Janeiro. 

 

A CBLA também procurou desenvolver as modalidades não olímpicas em 2012. Porem 

não houve participação internacional. Em nível nacional, a CBLA realizou o campeonato 

brasileiro de grappling em etapas, o que proporcionou uma maior participação nacional. A 

CBLA esta criando os Comitês de Grappling, Luta de Praia e MMA, dando assim mais 

suporte e autonomia para o desenvolvimento destas modalidades. Já realizando em 

parcerias com outros órgãos competições nessas modalidades. 

 

 

3. Competições Nacionais 

 

Seguindo nosso calendário de eventos, realizamos nossas três principais competições 

nacionais, o Campeonato brasileiro Sênior no Rio de Janeiro (RJ), com a participação de 

132 atletas de 16 estados com um excelente nível técnico , o Campeonato brasileiro 

Junior, na cidade de Tapiratiba (SP), com a participação de 70 atletas de 8 estados e o 

Campeonato brasileiro Cadetes também na cidade do Rio de Janeiro (RJ), com a 

participação de 122 atletas de 11 estados.  

 

A inclusão da Luta nos Jogos Olímpicos Escolares 2012, foi um marco para o 

desenvolvimento da base em nosso esporte. Com a participação de 12 estados com atletas 

entre 12 e 14 anos, abriu novas frentes de pratica em parceria com governos estaduais que 

vislumbraram uma nova oportunidade de se destacar, pois uma nova modalidade em 

categorias iniciantes da chances iguais a todos. DF, PB, AM e RN foram os estados que 

mais capitalizaram com essa participação. As etapas estaduais também serviram para 

difusão da Luta nos mais variados recantos do Brasil. 

 

Durante o ano de 2012, realizamos etapas dos torneios da Juventude, com atletas 

nascidos em 1997 e 1998, com idade para competir nos Jogos Olímpicos da Juventude 

2014 e no torneio da Austrália em 2013. Santos (SP), Vitória (ES) e Rio de Janeiro (RJ) 

foram as sedes das etapas que juntaram mais de 90 jovens atletas competindo, o que 

demonstra que temos material humano para trabalhar o futuro da Luta. 



 

 

 

 

 

No final do ano, a CBLA realiza também o Campeonato brasileiro Máster, em Porto 

Alegre (RS), o Campeonato Regional, em Fortaleza (CE) e a Copa Brasil Internacional 

no Rio de Janeiro (RJ), este ano evento do calendário oficial da FILA, com a participação 

de mais de 100 atletas de diversos estados e equipes fortíssimas como Rússia, Canadá e 

Índia e ainda atletas da Argentina, Honduras, Armênia e do Cazaquistão, competição esta 

que forma a base da seleção para o ano de 2013. Seguindo a competição tevemos o 

primeiro campo de treinamento internacional com as equipes participantes. 

 

Analise técnica : 

Houve um crescimento no numero de praticantes e estados participantes, principalmente 

nas categorias Cadete e Escolar. Ficou claro o domínio técnico da equipe do Rio de 

Janeiro, em especial dos atletas do centro de treinamento da CBLA, também tendo 

destaque a equipe do SESI SP, que conta com vários atletas da seleção nacional. Nas 

categorias Junior e Cadetes observamos que outros estados começam a apresentar 

resultados com alguns atletas em destaque, como o Amazonas. O estilo feminino se 

destaca pelo nível técnico, porem o estilo livre masculino ainda tem o maior numero de 

adeptos. 

 

 

4. Competições Internacionais 

 

A CBLA participou de competições internacionais na classe Sênior, Junior e Cadetes, 

foram 14 campeonatos ao todo, contemplando 87 atletas com viagens ao exterior e mais 60 

(previsão) participações no solo brasileiro. 

 

Pré-olímpicos e Jogos Olímpicos: 

Orlando (EUA), Taihuan (CHN), Vanta (FIN) e Londres (GBR). 

Campeonatos : 

Sul americano Sênior- Lima (PER), Pan Sênior - Colorado Springs (EUA), Pan Junior -

Petem (GUA), Mundial Junior - Pataya (THA), Mundial Feminino - Edmonton (CAN), 

Mundial Universitário - Helsinki (FIN). 

Torneios : 

Bulgária, Espanha e Argentina 

 

No ano de 2012 o Brasil conquistou 39 medalhas internacionais, no exterior, sendo 11 de 

ouro, 9 prata e 19 bronzes, e 41 medalhas em torneio internacionais no Brasil 

(3O,15P,23B) 

 

A participação olímpica da atleta JOICE SILVA, foi considerada boa, com a avaliação de 

seu resultado competitivo na luta contra a atleta da Rússia, Valeria Zholobova, onde a 

brasileira foi derrotada pelo placar mínimo de 2 rounds a 1 (1x0 ; 0x1 e 0x1) nos segundos 

finais do combate. 

 

Não estão contabilizadas as medalhas do torneio aberto da Argentina e nem da Copa 

Brasil, pois ambas acontecem este fim de semana. 



 

 

  

 

 

5. Equipe Permanente 

 

Graças ao patrocínio da CAIXA ECONOMICA FEDERAL a CBLA pode manter um 

apoio financeiro aos atletas e técnicos da equipe nacional. Também mantivemos uma 

equipe multidisciplinar composta de médico, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionista e 

preparadores físicos, que deram melhores condições de treinamento a nossa seleção. 

 

Durante o ano foi mantida a seleção nacional, sem mudanças, para participações 

internacionais visando à classificação olímpica. 

 Diversos atletas foram beneficiados pelo projeto “Bolsa Atleta” do Governo Federal, 

demonstrando um crescimento da luta e do numero de praticantes compromissados com a 

pratica do esporte. Para o ano de 2013 a CBLA emitiu cerca de 200 ofícios de solicitação 

de inclusão no programa federal. 

 

 

6. Treinamento 

 

No ano de 2012 a CBLA manteve a seleção principal em treinamento em regime de 

concentração durante 185 dias. Enfatizamos os períodos de treinamento anteriores às 

eliminatórias olímpicas e ao sul-americano sênior, períodos estes, que a CBLA pode 

proporcionar a seus atletas uma completa estrutura com alojamento, alimentação e 

transporte interno para que pudessem treinar em conjunto sob constante supervisão. 

Etapas de treinamento internacional nos países BUL, EUA, ESP e FRA e etapas nacionais 

na cidade do Rio de Janeiro com destaque para o treinamento internacional após a Copa 

Brasil em Dezembro. 

 

7. Cursos 

 

Com apoio de programa da Solidariedade Olímpica Internacional, a CBLA esta 

desenvolvendo o programa de difusão do conhecimento onde participam treinadores com 

alunos na idade escolar. 

Pela primeira vez a CBLA ofereceu um curso completo para formação de treinadores de 

Luta. O curso foi feito em três etapas presenciais e finaliza no mês de Dezembro com a 

previsão de formação de mais de 40 técnicos nacionais.  

Alem do curso de formação, foram ministradas aulas e palestras em diversas universidades 

do país (RN, RJ, AP, CE entre outros ) para apresentar, esclarecer e atrair estudantes do 

curso de Educação Física ao ensino da luta em escolas e locais de pratica. 

 

 

 



 

 

8.  Projetos 2013 

 

No ano de 2013, a CBLA irá realizar quatro campeonatos/torneios para definir e dar 

avaliação continua em sua equipe permanente. A priorização será na detecção dos atletas 

com idade e nível técnico para o ciclo que culmina em 2016. 

A CBLA projeta trabalhar com um grupo de 35-50 atletas, dando diferentes formas de 

auxilio, desde financeiro, técnico, em equipamentos e com experiência internacional a 

todos em diferentes níveis. 

O inicio das atividades do centro de treinamento FILA, da Federação Internacional de 

Lutas Associadas, será um marco para o desenvolvimento técnico de nossos atletas visando 

o ciclo olímpico 2013-2016. 

A Luta esta incluída no grupo prioritário de investimentos do Plano Brasil Medalhas do 

governo federal. Já temos duas atletas (JOICE SILVA e ALINE FERREIRA) com 

colocações compatíveis com os critérios do plano. A reunião com representantes do 

Ministério do Esporte, das empresas estatais patrocinadoras e da Casa Civil esta agendada 

para o dia 6 de dezembro. 

A CBLA ira dar continuidade em 2013 aos cursos de formação de treinadores para poder 

difundir a Luta com qualidade e dentro de padrões coordenados pela Confederação. Esses 

treinadores irão atender as demandas criadas pela inclusão da Luta nos Jogos olímpicos 

escolares e a implantação de novos locais de pratica com a aquisição de 50 áreas de Luta. 

Em 2013, a CBLA pretende aumentar o apoio ao desenvolvimento regional da Luta com a 

criação dos campeonatos brasileiros regionais, novos centros de treinamento com 

treinadores internacionais. 

Com a assinatura final dos convênios celebrados com o Ministério do Esporte a CBLA terá 

acesso a recursos que viabilizarão manter mais atletas concentrados e em treinamento 

constante no CEFAN-RJ com equipamentos técnicos de primeira linha, treinadores 

estrangeiros e atendimento por uma equipe multidisciplinar, condições ideais para 

desenvolvimento. Também com a aquisição de novos tapetes garantimos a implantação de 

novos locais de pratica com equipamento adequado e treinadores capacitados. 

A CBLA esta em negociação do contrato de patrocínio com a CAIXA Econômica Federal 

até o final do ano de 2016. Com o objetivo principal de dar ajuda financeira aos atletas, 

ampliar o numero de escolinhas de Luta e equipar e manter os centros nacionais de 

desenvolvimento e alto rendimento. 

Planejamos iniciar a execução do projeto aprovado na Lei de Incentivo ao Esporte já 

aprovados. Esse projeto tem como objetivo dar ajuda de logística (Transporte, moradia e 

alimentação) a atletas, realizar o calendário nacional de base e ampliar a participação 

internacional de nossos atletas. 

Junto com a iniciativa privada, a CBLA esta em fase de projetos para implantação de 

novos centros de treinamento no Espírito Santo, e em uma cidade do Nordeste brasileiro. 

Os recursos provenientes da Lei Agnelo/Piva, serão utilizados para a manutenção da sede e 

centro de treinamento da CBLA e realização do calendário nacional, assim como prevemos 

a utilização do fundo de reserva das confederações em conjunto com outras fontes de 

recursos para garantir a participação nas competições e treinamento internacionais. 



 

 

9. Conclusão 

 

No ano de 2012, destacamos o desenvolvimento técnico dos atletas devido aos constantes 

períodos de treinamento em regime de concentração, no Brasil e no exterior. Os atletas 

brasileiros começam a ter melhoras significativas em suas performances em competições 

internacionais. Destaque para a equipe feminina que obteve ótimos resultados em 

competições na Europa. 

A manutenção da Luta nos Jogos Olímpicos, confirma a consolidação do esporte entre as 

novas promessas mundiais. Alguns atletas atingiram ótimas performances e resultados que 

indicam que em breve estaremos com atletas em pódios mundiais e olímpicos. 

Destacamos alguns atletas, tais como JOICE SILVA, ALINE FERREIRA, LAIS NUNES, 

DAVI ALBINO e ADRIAN JAOUDE.  

Na área administrativa a CBLA se manteve com sua documentação e certidões em dia, se 

classificando em terceiro lugar entre as Confederações dirigentes de esportes olímpicos, no 

quesito de prestação de contas, segundo avaliação do COB. 

 

10. Resultados Internacionais Expressivos. 

Campeonato Sul americano Sênior Lima (PER): 

Medalhas de Ouro: Antoine Jaoude, Davi Albino, Aline Ferreira 

Medalhas de Prata: Gilda Oliveira e Antonio Henriques 

Medalhas de Bronze: Susana Almeida, Adrian Jaoude, Rafael Jesus, Diego Romanelli, 

Felipe Macedo e Marcelo Gomes 

Campeonato Pan-americano Sênior Colorado Springs (EUA): 

Medalhas de Bronze: Camila Tristão e Mayara Graciano. 

Torneios internacionais (EUA, CHN, FIN e ESP): 

Medalha de Prata: Adrian Jaoude (BUL), Joice Silva (FIN e ESP) 

Medalhas de Bronze: Davi Albino (FIN), Aline Ferreira (ESP), Antoine Jaoude (EUA), 

Adrian Jaoude (EUA) e Joice Silva (EUA) 

Campeonato Pan-americano Junior Peten (GUA): 

Medalha de Ouro, tri campeã e eleita melhor atleta do campeonato: Laís Nunes. 

Medalhas de Prata: Caroline Soares 

Medalhas de Bronze : Ramilo Paz e Hugo Cunha 

 

Por: 

Roberto Leitão Filho 

Superintendente 


