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32º CAMPEONATO BRASILEIRO DE KUNGFU WUSHU
Goiânia sediou entre os dias 12 e 16 de outubro o 32º 
Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu,  competi-
ção que contou com representações de 20 estados e 
mais de 700 participantes, dentre atletas, técnicos e 
oficiais. Se a edição anterior da competição marcou a 
retomada das atividades presenciais após o período 
pandêmico, esta consolidou a confiança da comunida-
de do Kungfu Wushu no trabalho desenvolvido com a

maior adesão já registrada na competição nacional.

A realização de um evento deste porte envolve muito 
planejamento e grande mobilização de colaborado-
res, cada uma das fases e contribuições dos envolvi-
dos na realização tem importância ímpar para viabi-
lização deste grande evento, fazendo-se necessário 
reportar cuidadosamente todo o processo.

PROJETO
Se por um lado as competições se desenrolaram em 
cinco intensos dias na cidade de Goiânia, a realização 
da mesma só foi possível com muito planejamento e 
trabalho prévio. Localmente, o presidente da Federa-
ção de Kung Fu do Estado de Goiás (FKFEGO), Fabio 
Araújo, e a presidente do Comitê Organizador Local, 
Madalena Frade, trabalharam por meses junto as au-
toridades locais para viabilizar a competição.

Um trabalho que se estende desde a apresentação 
da modalidade e dos benefícios de um evento como 
este para a cidade sede, passando pela elaboração

do projeto e viabilização do seu financiamento, e um 
longo processo para assegurar a execução de tudo no 
tempo correto e conforme planejado. 

Com imprescindível apoio do Secretário de Estado de 
Esporte de Goiás Henderson de Paula Rodrigues, do 
Superintendente de Gestão Integrada Lusimar Pinto 
dos Santos e do Técnico em Gestão Pública Paulo Luiz 
Araújo Vieira, bem como da Secretaria Municipal dos 
Esportes de Goiânia, que proporcionaram a grande 
maioria das ações estruturais do evento, fator essen-
cial para a viabilização da competição.

Madalena Frade, Fábio de Araújo, Marcus Alves, Henderson Rodrigues e Paulo Vieira.
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A realização do Campeonato Brasileiro passou por 
uma profunda transformação nos últimos anos, e 
além de demandar grande planejamento, cada vez 
mais depende da mobilização maior de de forças 
oriundas da própria comunidade do Kungfu Wushu.

Coube ao Comitê Técnico todo o planejamento da 
competição. Elaboração de regulamentos, seleção 
da equipe de oficiais que atuaria no evento e pre-
paro dos envolvidos para que tudo atingisse o nível 
qualitativo planejado para a competição e esperado 
pelos participantes. 

Uma vez constituída a equipe de oficiais, coube aos 
árbitros principais que coordenariam cada área cui-
dar da preparação final da equipe de árbitros selecio-
nados. Estes por sua vez se dedicaram intensamen-
te colocando toda seu preparo a serviço dos atletas 
para entregar o melhor aos atletas participantes, re-
alizando sua função com afinco e por muitas vezes

atuando nos bastidores além de suas funções, sem-
pre comprometidos em garantir o melhor andamen-
to para a competição.

O Comitê Organizador Local reuniu colaboradores 
da modalidade e voluntários que trabalharam duro 
para cumprir todas as tarefas necessárias para rea-
lização do evento. A cuidadosa montagem das áreas 
de competição, o atendimento aos atletas no creden-
ciamento e o suporte a competição ficou a cargo de 
numerosa e gentil equipe local, cujo carinho foi pon-
to positivo central na maioria dos relatos vindos dos 
participantes do evento.

Como ocorre em qualquer evento, dificuldades se 
apresentaram, mas todas foram superadas por esta 
equipe de trabalho com a colaboração das delega-
ções participantes, cujas ações estiveram sempre na 
mesma direção, o sucesso do 32º Campeonato Brasi-
leiro de Kungfu Wushu.

FORÇA DE TRABALHO

Oficiais Técnicos do 32º Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu.

ESTRUTURA
Desde a chegada das áreas oficiais na ocasião do 
7º Campeonato Mundial Júnior de Wushu, a cada 
evento a CBKW vem aperfeiçoando a estruturação 
das competições, combinando melhorias no local de 
competição e integrando as localidades acessórias. 
Se este trabalho por si só já é desafiador, cabe res-
saltar ainda que a competição nacional é itinerante,

ou seja, a cada edição é realizada em uma nova sede 
com novos organizadores locais. O Campeonato Bra-
sileiro retornou ao Estado de Goiás após 19 anos e 
quase nada da experiência pregressa pode ser utili-
zada nesta ocasião, uma vez que tudo está profunda-
mente transformado. Embora pudesse ser mais fácil 
trabalhar com uma sede fixa, é do entendimento da
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gestão da CBKW que levar a competição a diferentes 
localidades é essencial para promover o desenvolvi-
mento da modalidade pelo País.

Em face do retorno positivo da comunidade, as com-
petições das categorias de base e adultos realizadas 
em dias separados foi mantida nesta edição. Desta 
forma foi possível estruturar o cronograma de for-
ma mais enxuta para os participantes. No hotel ofi-
cial foram realizadas as pesagens, organizadas pelos 
oficiais, os sorteios de chaves e congressos técnicos. 
Uma equipe de aproximadamente 60 oficiais foi alo-
jada, recebeu três refeições diárias e remuneração 
pela atuação, bem como o transporte para o ginásio. 
Foi oferecido ainda um itinerário de traslado hotel/
ginásio/hotel nos hotéis credenciados. 

Na ótima estrutura da Goiânia Arena foi possível 
instalar áreas oficiais de competição e as áreas de

aquecimento, fazendo com que o cronograma da 
competição se desenrolasse com grande fluidez. Os 
backdrops posicionados estrategicamente para divi-
dir os espaços, além de uma área em separado para 
o pódio que permitiu a realização das premiações si-
multaneamente. 

O sistema de pontuação eletrônico introduzido na 
edição anterior também trouxe novidades. Suporta-
do por 35 notebooks utilizados na inserção de notas 
e contratação de link de internet dedicado, contou 
desta vez com painéis de LED e integração com a 
transmissão. Tanto os presentes quanto os especta-
dores puderam contar com claras informações visu-
ais das competições em curso, resultados e parciais 
de classificação. Nos tapetes muita agilidade na fina-
lização das notas e informações mais detalhadas para 
os atletas. No plataforma, informações em tempo 
real para atletas e público. 

Estrutura montada para a competição.

COMUNICAÇÃO
Progressivamente o trabalho de comunicação nos 
eventos da CBKW tem se tornado mais robusto, com 
o entendimento que a realização de grandes eventos 
precisam vir acompanhados de um trabalho especiali-
zado que traga grande visibilidade para a modalidade. 

A pasta contou com uma coordenadora incumbida de 
direcionar uma equipe de profissionais a alimentar di-
versos canais com uma linguagem coesa. A identida-
de visual do evento foi feita por designer profissional,  
incluindo o desvolvimento de logomarca e desenvol-
vimento de artes para toda a comunicação. As mídias 
sociais receberam especial atenção, com duas pes-
soas combinando informações da competição com 
conteúdos específicos para promover engajamento e

assegurar alcance às publicações.

A equipe de transmissão por sua vez, além da equipe 
técnica de operadores, contou com narradores pro-
fissionais e comentaristas da modalidade. A transmis-
são de todo o evento foi feita em três links simultâne-
os, não apenas ajudando a enriquecer a experiência 
dos presentes nos telões, mas também permitindo 
que familiares e amigos acompanhassem os atletas a 
distância e gerando um conteúdo atrativo para o pú-
blico em geral. Por fim, um assessor de imprensa foi 
designado para assegurar visibilidade da competição 
também nos canais de imprensa, acionando veículos 
e fornecendo informações em formato adequado. 
Confira este conteúdo em go.cbkw.org.br/jct7DB.
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Apesar de todos esses aspectos de bastidores para 
assegurar uma grande competição, o maior destaque 
foi o show propiciado pelos atletas em ação. Os re-
latórios técnicos do evento evidenciam que o nível 
técnico vem acompanhando o crescimento estrutu-
ral da modalidade, com  quantitativos e índice técni-
co expressivos em cada uma das áreas técnicas.

O estabelecimento do Ranking CBKW e a reestrutura-
ção do Processo Seletivo em 2020 apontaram um cla-
ro caminho de valorização do Campeonato Brasileiro, 
muito bem absorvido pelos atletas. A grande adesão 
de atletas que têm integrado a Seleção Brasileira de

Wushu nos últimos anos, tanto na edição de 2021 
quanto na atual contribuiu muito para a elevar o ní-
vel da competição nacional, de forma direta e indire-
ta. Além de poder ver os expoentes da modalidade 
em ação, o intercâmbio técnico com estes atletas 
ajuda o desenvolvimento das novas promessas a ser 
ainda mais rápido. 

Embora em muitos casos estes atletas tenham reafir-
mado suas posições, a grande maioria foi submetido 
a grandes desafios técnicos, melhor para o público 
que pode desfrutar de grandes embates pelo títulos 
das categorias em disputa.

COMPETIÇÃO

Competição de Taolu.

O 32º Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu con-
solida o padrão de organização dos eventos da mo-
dalidade no Brasil. Com estrutura e sistemática de 
trabalho do mesmo porte de eventos internacionais.

Após a finalização da competição, a equipe  da CBKW 
já trabalha no preparo do Processo Seletivo 2023. 
Embora as competições internacionais ainda sejam 
determinantes na finalização dos classificados, as 
vagas relacionadas ao brasileiro já estão em análise 

para que a divulgação seja breve tão logo tudo esteja 
definido. Como a competição nacional delimita boa 
parte dos classificados, a Comissão Técnica já estu-
da a estruturação dos protocolos de avaliação para 
atender o volume estimado de participantes.

Logo os canais oficiais da CBKW trarão importantes 
atualizações para os atletas e é importante que todos 
aqueles que medalharam na competição nacional es-
tejam atentos às novidades.

EXPECTATIVAS FUTURAS E PROCESSO SELETIVO

Competição de Sanda.
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MOMENTOS DO 32º CAMPEONATO BRASILEIRO DE KUNGFU WUSHU
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6º CAMPEONATO BRASILEIRO UNIVERSITÁRIO DE WUSHU
Nos dias 12 e 13 foi realizada na cidade de Goiânia a 
6ª edição do Campeonato Brasileiro Universitário de 
Wushu. A competição homologada pela Confedera-
ção Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) é re-
alizada paralelamente ao Campeonato Brasileiro de 
Kungfu Wushu desde 2016, com objetivo de aprovei-
tar o principal evento nacional da modalidade para 
fomentar a prática do desporto universitário. 

O regulamento da competição passou por algumas 
transformações ao longo dos anos, a fim de  melho-
rar a experência para os atletas. Realizado nos dias 
das competições de base, evita-se conflitos entre a 
participação em ambas as competições. No caso do 
sanda, a competição oferece menos categorias de 
forma a estimular a competitividade, no taolu ,ado-
ta-se o modelo de categorias com resultados de ro-
tinas combinados, modelo similar ao adotado em 
alguns eventos multidisciplinares propiciando uma 
experiência diferente para os atletas. Logo da competição universitária.

COMO PARTICIPAR DAS COMPETIÇÕES DE WUSHU UNIVERSITÁRIO
O universo das competições universitárias abre um 
novo horizonte de possibilidades para os atletas de 
wushu. No breve histórico de eventos são comuns os 
relatos de atletas conseguindo apoio para sua parti-
cipação junto as instituições de ensino superior (IES) 
que representam, ou mesmo conseguindo bolsas es-
portivas junto àquelas de natureza privada.

Para participar desse universo o melhor caminho é 
sempre buscar a atlética da IES onde estuda e esta-
belecer um núcleo de prática de Wushu. As atléticas 
são a ponte com a CBDU para participação nos Jo-
gos Universitários Brasileiros de Lutas, competição 
costumeiramente realizada no primeiro semestre do 
ano e principal caminho para os eventos de wushu 
relaziados pela Federação Internacional do Desporto 
Universitário (FISU) em parceria com a Federação In-
ternacional de Wushu (IWUF), como o Mundial Uni-
versitário e alguns eventos multidisciplinares com 
wushu integrado ao programa de competições.

O Brasil tem sido representado nos principais eventos 
internacionais como a Universiade de Taipei em 2017,

o 1º Campeonato Mundial Universitário de Wushu 
em Macau 2018 e, conforme noticiado na edição 
anterior deste periódico, a Copa do Mundo Univer-
sitária de Esportes de Combate 2022, conquistando 
medalha de bronze nos dois últimos da lista.

Em 2023 o wushu retorna ao programa oficial da 
competção na qual iniciou sua trajetória internacio-
nal em 2017, na competição agora conhecida como 
Jogos Mundiais FISU, a ser realizada na em Chengdu 
na China. Esta que é a segunda maior competição 
desportiva o planeta, estava originalmente prevista 
para 2021, mas foi reagendada para o ano que vem 
devido à pandemia da Covid-19.

Os critérios de participação ainda hão de ser defini-
dos pela equipe técnica da CBDU em conjunto com a 
CBKW. Entretanto, todo atleta que almejar participar 
deste evento deve se prepararar desde já, estreitan-
do relações com a atlética de sua IES e acompanhan-
do frequentemente as mídias da CBKW para se man-
ter informado de quaisquer novidades relacionadas 
ao assunto.


