
- Qual o intuito dessa seleção permanente?  

A resposta está na própria pergunta. É formar uma seleção permanente de 

Muaythai. 

Assim como todos os outros esportes olímpicos, ou não, que representam o Brasil 

em seus respectivos Campeonatos internacionais, sejam eles, sul-americanos, 

pan-americanos ou Copas do Mundo, como Vôlei, Basquete, Futebol, Boxe, 

Taekwondo e Karate para ficar somente nestes, no caso do Muaythai, temos além 

dos já citados, o Mundial da Juventude, Mundial Universitário, Asian Games, 

World Games, Tafisa e demais certames oficiais onde qualquer país é 

representado por sua seleção oficial. 

A partir do momento em que tivermos a Seleção devidamente formada, 

poderemos dar início a busca de apoio e patrocínio, governamental e privado, 

além de começarmos outras etapas de estruturação da infraestrutura necessária 

ao desenvolvimento deste trabalho como a contratação de um corpo médico, 

nutricionistas, preparadores físicos, técnicos, logística para deslocamento para 

eventos nacionais e internacionais, o que sem dúvida fortalecerá nossa 

modalidade em médio prazo, dando tranquilidade aos atletas para 

desenvolverem um trabalho sério sem preocupações de outra natureza, coisa que 

na atualidade não ocorre por não termos suporte financeiro governamental. 

Estamos desta forma dando o primeiro passo para a mudança deste quadro para 

um patamar superior, para isto deveremos abrir as portas para todos os 

praticantes de Muaythai do Brasil independentemente de estarem filiados a esta 

ou aquela entidade. 

O convite foi feito, e é público. Participar ou não é uma questão de cunho pessoal. 

- Haverão etapas noutras partes do país? 

Esta seletiva é única para o ano de 2018 pois temos um vasto calendário de 

eventos e não podemos mais perder tempo, além disso formaremos três grupos; 

Seleção A, B e C cada qual estará empenhada em representar o país com 

parâmetros que serão avaliados pela comissão técnica e pelo desempenho 

individual nos treinamentos e campeonatos. 

- Esse processo é gratuito ou há pagamento de taxas?  

Estamos empenhados em dar as melhores condições a todos os atletas presentes 

e que queiram representar o Brasil através da Seleção Brasileira. Para tanto 

estamos realizando este evento no Parque Esportivo da PUCRS, considerado um 

dos melhores centros esportivos da américa do sul, isto por si só já demonstra 

nossa preocupação com os atletas presentes, que serão recebidos por 



profissionais de educação física altamente capacitados para realizarem uma 

minuciosa avaliação das valências físicas e também por experientes professores 

de Muaythai que passarão todas as orientações técnicas padronizadas e utilizadas 

os campeonatos internacionais amadores da IFMA. 

O custo para participação no valor de cinquenta reais, servirá para pagar parte 

das despesas deste processo, e torna-se irrisório diante de todos os benefícios 

que o atleta passará a ter, se aprovado for.  

 

- Há disponibilidade de alojamento para atletas de outros estados? 

A organização indicará hotéis ou alojamentos de baixo custo, como Clube 

Farrapos da Brigada Militar, Clube de Cabos e Soldados, Clube dos Sargentos, 

Alojamento dos Bombeiros, mas isto ficará a critério de cada equipe ou 

participante. A grande maioria já fez suas inscrições nos mais variados locais. 

-  Deu a entender que a seleção será feita seguindo critérios físicos/técnicos e 

não via seletivas ou resultados, confirmam? 

Exato. Se ela fosse realizada encima somente dos resultados não seria aberta, pois 

já temos e sabemos quem são nossos campeões estaduais, nacionais e 

internacionais. É justamente para conhecermos os atletas que não são filiados a 

nós que faremos uma seletiva baseada em dados científicos. E no sábado teremos 

uma avalição técnica com profissionais do Muaythai que avaliarão a técnica de 

cada atleta e farão os devidos ajustes para as regras do Muaythai amador. Além 

disso serão avaliadas outras qualidades que não são mensuráveis somente no 

ringue, como disciplina, respeito, determinação, raça, educação, paciência e 

sobretudo vontade de defender as cores do Brasil, afinal aqui, como diz o 

Presidente da IFMA, Dr. Tapsuwan, ninguém lutará por dinheiro e sim por honra. 

 

 - Quais os benefícios aos aprovados?  

O primeiro benefício, e temos a certeza que é o mais importante, e poder fazer 

parte da elite mundial oficial do Muaythai amador e defender as cores de seu país 

em todos os campeonatos internacionais, entrando assim para a história do 

Muaythai mundial. 

É poder saber que seu treinamento, seu suor o levará a representar o Brasil em 

uma Olimpíada. É saber que muito além dos campeonatos de fundo de quintal 

que não levam a lugar nenhum, poderá ter o reconhecimento oficial pelas mais 

altas autoridades esportivas (COI, SportAccord,IFMA, entre outras relacionadas a 



esta modalidade) , ele hoje, poderá ser reconhecido como um grande atleta e 

entrar para o rol dos grandes desportistas brasileiros. 

É ter seu nome reconhecido por todos os brasileiros como defensor e campeão 

das cores nacionais. 

Paralelo a isto virão bolsa atleta, viagens, patrocínios, ajuda de custos e mídia, o 

que trará mais suporte financeiro e com isto uma melhor qualidade de vida, para 

ele e sua família. Tudo no seu devido tempo. Além de uma projeção paralela que 

abrirá portas dentro do esporte mundial. 

Caso como o que ocorre na Tailândia e em outros países, citando um exemplo 

mais recente, o atleta Yodsaenklai, que já lutou mundiais IFMA, SportAccord 

Combat Games 2010 (amador) e também foi campeão do King´s Cup , duas vezes 

Campeão do Lumpinee (profissional), entre outros. 

 

Enfim o maior benefício é fazer pare da Seleção Brasileira Oficial de Muaythai da 

CBMTT. 


