
 

 

 

PROGRAMA BLACK BADGE BRASIL 

A Confederação Brasileira de Tiro Prático (CBTP) https://cbtp.org.br/ sempre teve como 
um dos seus objetivos principais a disseminação da prática segura dos esportes do tiro 
sob sua égide.  

A materialização de uma política específica para o esporte veio através do Programa 
Black Badge, de origem canadense, utilizado para treinamento e conscientização de 
forças policiais naquele país, que também foi adotado pela International Practical 
Shooting Confederation (IPSC) - https://www.ipsc.org/, órgão internacional de gestão do 
esporte do Tiro Prático, e sugerida a todas as diretorias dos países afiliados. 

Com o passar dos anos, a CBTP resolveu adotar o programa Black Badge, culminando 
na criação da Diretoria de Instrução de Tiro, com o objetivo de revisar o material que 
inicialmente foi traduzido para o português. Fazendo ajustes necessários para a realidade 
do atleta brasileiro e tornando a didática mais atual e de fácil absorção. Assim, nasceu o 
Programa Black Badge Brasil - https://cbtp.org.br/diretoria-de-instrucao/, cujo 
objetivo principal é a formação de instrutores capacitados que possam replicar o 
conhecimento de forma padronizada e disseminada para todos os atletas ligados a 
confederação. 

O programa ainda está em fase de implementação, formando novos instrutores e 
trabalhando junto aos demais instrutores formados nas fases embrionárias do programa, 
para que todos se atualizem de forma que, independente do momento em que houve a 
formação desse instrutor, hoje, todos estejam alinhados e coesos com os preceitos 
técnicos e didáticos mais modernos e práticos. 

Essa, foi a maneira mais incisiva que a Confederação Brasileira de Tiro Prático (CBTP) 
desenvolveu para manter o esporte do tiro como um dos mais seguros do mundo, onde 
nunca houve uma fatalidade em quase quarenta anos de atividade. 
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