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31º CAMPEONATO BRASILEIRO MARCA A RETOMADA DO KUNGFU WUSHU
Brasília sediou entre os dias 08 e 12 de dezembro 
as o 31º Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu,  
competição que contou com representações de 20 
estados e mais de 600 participantes, dentre atletas, 
técnicos e oficiais. Um evento que foi muito além da 
realização de mais uma edição da competição na-
cional, mas que marcou a retomada das atividades 
presenciais após um período tão complicado para a

sociedade como um todo, marcado ainda pelo esta-
belecimento de um novo padrão de referência para 
os eventos nacionais de Kungfu Wushu. 

Para contemplar todos os aspectos e importância 
da ocasião, o texto que segue será segmentado para 
fazer justiça às partes que fizeram desta competição 
um marco para a modalidade.

PROJETO
Embora a competição tenha sido vivenciada por to-
dos em cinco intensos dias na cidade de Brasília, a 
realização da mesma só foi possível com muito pla-
nejamento e trabalho de forma antecipada. O esta-
belecimento da subsede da CBKW em Brasília e a re-
gularização documental realizada pela Federação de 
Kungfu Wushu do Distrito Federal (FWDF) anos atrás 
são pedras fundamentais da edificação de um pro-
jeto deste porte. O vice-presidente da CBKW, Daniel 
Dionísio, e o presidente da FWDF, Aglenio Rodrigues, 
trabalhando próxima e intensamente junto ao poder 
público local foram peças essenciais nesse projeto.

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.

Tudo isso possível graças ao apoio de Governo do 
Distrito Federal através da Secretaria de Estado de 
Esporte e Lazer e do CONFAE, ao apoio de políticos 
que acreditam no Kungfu Wushu como o Deputado 
Distrital Marcos Martins Machado. 

Processo o qual permitiu a contratação de profissio-
nais especializados para cada ação necessária, co-
ordenadas por Lucas Varella, contratado para atuar 
desde a elaboração do projeto até a prestação de 
contas nos moldes que determina a legislação vigen-
te.

Maximilian Kobayashi atuando como árbitro.

Logomarca do Governo do Distrito Federal.
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Se por um lado há todo um trabalho de bastidores 
executado previamente para tornar o evento viável, 
por outro há aquela função na qual a força de traba-
lho da comunidade do Kungfu Wushu é imprescindí-
vel para que o evento se realize. 

Inicialmente, coube ao Comitê Técnico todo o pla-
nejamento da competição. Elaboração de regula-
mentos, realização de reuniões informativas com os 
filiados, seleção da equipe de oficiais que atuaria no 
evento e preparo dos envolvidos para que tudo atin-
gisse 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 sele-
cionados. Foram conduzidas reuniões virtuais para

estudo e aprofundamento da equipe, que se dedicou 
muito para entregar uma boa arbitragem aos atletas 
participantes.

Em Brasília, o Comitê Organizador Local, chefiado por 
Aglenio Rodrigues, reuniu colaboradores da modali-
dade e voluntários, que se somariam para cumprir 
todas as tarefas necessárias para realização do even-
to.

Percalços se apresentaram no meio do caminho, pes-
soas que tiveram que cancelar sua participação e al-
gumas lacunas que não foram tão bem executadas 
quanto o planejado. Entretanto toda dificuldade foi 
superada pelo comprometimento daqueles que tra-
balhavam no evento e compreensão dos participan-
tes, resultando em um evento memorável para todos 
que de alguma forma acompanharam.

FORÇA DE TRABALHO

Oficiais Técnicos do 31º Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu.

Rafael Uliani, Aglenio Rodrigues, Deputado Distrital Marcos Martins, Daniel Dionisio, Marcus Alves.
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Progressivamente a estruturação do Campeonato 
Brasileiro de Kungfu Wushu tem melhorado a cada 
edição, desde as edições iniciais os dirigentes apren-
dem e melhoram a edição subsequente. O legado 
da realização do 7º Campeonato Mundial Júnior de 
Wushu em 2018 acelerou muito este processo, e 
seguramente a estrutura entregue nesta edição de 
2021 não deve em nada para os eventos internacio-
nais oficiais da modalidade.

Especialmente pelas circunstâncias extraordinárias 
relacionadas à covid-19, nesta edição as competições 
das categorias de base e adultos foram realizadas em 
dias separados, sem a entrada de público. Desta for-
ma foi possível diminuir a concentração de pessoas 
no evento e propiciar um cenário mais seguro para 
os participantes nesse momento de retomada.

Fora do âmbito de competição, no hotel oficial do 
evento foram recepcionados todos os participantes 
inscritos. A organização proveu testes para covid-19 
para mais de 600 participantes inscritos sem custos 
através de uma empresa especializada. Não houve 
nenhum resultado positivo e todos os inscritos tes-
tados foram credenciadas para participação na com-
petição. Ainda no hotel oficial foram realizadas as 
pesagens, organizadas pelos oficiais e com mesa de 
frutas para os atletas, além dos sorteios de chaves e 
congressos técnicos. 

Uma equipe de aproximadamente 60 oficiais foi alo-
jada no hotel oficial, recebeu três refeições diárias e 
remuneração pela atuação, bem como o transporte 
para o ginásio. Foi oferecido um itinerário de ônibus 
para o traslado hotel/ginásio/hotel para todos os

ESTRUTURA

Estrutura montada para a competição.
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credenciados. Ao chegar no ginásio a equipe de se-
guranças contratados permitia apenas o acesso dos 
credenciados, assegurando a presença somente de 
quem fez a testagem no evento.

No ginásio da competição foi onde esteve concentra-
do o maior investimento para assegurar um evento 
de alto padrão. Começando com as já conhecidas 
áreas oficiais de competição, com todos os cuidados 
para que o acabamento propiciasse um ótimo visu-
al para os presentes ou aqueles que acompanhavam 
a transmissão. Os backdrops ao redor da competi-
ção posicionados estrategicamente, mais uma área 
em separado para premiação e uma área para que 
os participantes pudessem tirar fotos livremente. A 
estrutura de competição foi complementada com a 
montagem de ampla área de aquecimento em giná-
sio anexo.

Uma novidade importante foi a implementação do 
sistema de pontuação eletrônico. Suportado pelo 
aluguel de mais de 30 notebooks e contratação de 
link de internet dedicado, a novidade contemplou 
todas as modalidades de competição. Nos tapetes 
propiciando mais agilidade na finalização das notas 
e informações mais detalhadas para os atletas. No 
plataforma, permitindo que todos tivessem informa-
ções em tempo real, uma novidade especial para o 
Sanda que ainda não contava com este formato im-
plementado nos eventos nacionais. 

Outra melhoria foi a transmissão de todo o evento 
com três links simultâneos, assegurando que todos 
tivessem suas participações registradas e acompa-
nhadas por familiares e amigos a distância, um fator 
relevante devido à proibição da entrada de público 
no ginásio.

EXECUÇÃO
A união desta força de trabalho e estrutura permi-
tiram realizar um evento muito próximo do que foi 
planejado. Com o cumprimento sistemático de todos 
os prazos estabelecidos para todas as etapas que an-
tecederam o campeonato, dos protocolos e do cro-
nograma de competição. 

Dificuldades técnicas pontuais se apresentaram e 
foram superadas. Todas as baterias de competição 
ocorreram dentro do período planejado. Com entre-
ga dos atletas e envolvimento dos técnicos uma gran

de competição se concretizou.

Além do cumprimento de todos os aspectos técnicos 
que envolvem a competição, a promoção da moda-
lidade nacionalmente foi fortalecida. Os políticos e 
autoridades que apoiaram o evento puderam pre-
senciar, especialmente na ocasião do cerimonial, a 
concretização do investimento no Kungfu Wushu. A 
transmissão alcançou todo o país e diversos canais 
de mídia cobriram a competição, dando visibilidade 
à modalidade nacionalmente.

Atletas em ação na plataforma. Atletas em ação no tapete.
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A exemplo do Mundial Júnior de 2018 o 31º Cam-
peonato Brasileiro de Kungfu Wushu estabelece uma 
nova referência para a organização dos eventos de 
Kungfu Wushu no Brasil. Este evento não só trouxe 
algumas melhorias isoladas, mas sistematicamente 
elevou a qualidade de cada aspecto que envolve a 
competição.

Mesmo nesse cenário tão positivo, o trabalho que se 
desenvolveu após o encerramento é para transfor-
mar a experiência em aprendizado e melhoria para 
edições futuras. Uma pesquisa de satisfação foi pre-
parada para ouvir os participantes e, a última reunião 
de Comitê Técnico do ano foi destinada, sobretudo, 

a esta avaliação. Com convidados especiais cada um 
fez seus apontamentos e relatos, de diferentes pers-
pectivas, permitindo-se identificar pontos que ainda 
carecem de melhoria.

Relatos com pontos negativos pontuais, mas que 
no todo apontam um grande sucesso no retorno às 
competições presenciais de Kungfu Wushu, superan-
do expectativas. Com grande adesão, em um evento 
de excelente qualidade e a expectativa por um futuro 
cada vez mais promissor para a modalidade no Brasil. 
A satisfação dos participantes alimenta a sensação 
de dever cumprido de toda a equipe da CBKW, que 
anseia pelos próximos desafios. 

LEGADO

MOMENTOS DO 31º CAMPEONATO BRASILEIRO DE KUNGFU WUSHU



/cbkwoficial

@cbkwoficial

cbkw.org.br

DEZEMBRO 2021
NEWSLETTER CBKW

Copyright© CBKW. Todos os direitos reservados.



/cbkwoficial

@cbkwoficial

cbkw.org.br

DEZEMBRO 2021
NEWSLETTER CBKW

Copyright© CBKW. Todos os direitos reservados.



/cbkwoficial

@cbkwoficial

cbkw.org.br

DEZEMBRO 2021
NEWSLETTER CBKW

Nos dias 08 e 09 destes mês foi realizado o 5º Cam-
peonato Brasileiro Universitário de Wushu, paralela-
mente às competições das categorias de base no 31º 
Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu.  O evento 
tem anuência e chancela da Confederação Brasileira 
do Desporto Universitário (CBDU). A iniciativa permi-
tiu o uso de toda a estrutura preparada para a com-
petição nacional e condições ideais para a retomada 
das competições de wushu universitário.

Mesmo na ausência de atividades presenciais em di-
versas instituições de ensino superior, a adesão foi 
equivalente à edição anterior, movimentando atletas 
de 12 estados e propiciando excelentes disputas.

No dia 05 deste mês os membros do Comitê Exe-
cutivo da Pan American Wushu Federation (PAWF) 
se reuniram por videoconferência, o encontro teve 
como objetivo deliberar sobre assuntos importantes 
para a entidade. 

Foram debatidos assuntos como calendário oficial de 
eventos, prestação de contas, eleições, entre outros. 
No dia 12 foi realizado o Congresso anual da PAWF, 
no qual todas as decisões foram apresentadas às Fe-
derações Nacionais membros da PAWF para aprova-
ção. Na ocasião foi confirmada a realização do 13th 
Pan American Wushu Championships na cidade de 
Brasília/DF, com previsão para julho de 2022.

UNIVERSITÁRIO DE WUSHU

Copyright© CBKW. Todos os direitos reservados.

ATIVIDADES DA PAWF

Na ocasião do cerimonial do 31º Campeonato Brasi-
leiro de Kungfu Wushu foi formalizada a entrega das 
placas de homenagem aos mestres que receberam 
títulos honoríficos na assembleia geral 2020. O Gran-
de Benemérito CBKW Chan Kowk Way foi represen-
tado pelo membro da escola Shaolin do Norte Kao 
Chian Tou, enquanto o Grande Benemérito CBKW 
Chiu Ping Lok foi representando pelo membro da es-
cola Fei Hok Phai Silvio Kato.

A honraria de Grande Benemérito CBKW é auferida 
por relevantes contribuições para o desenvolvimen-
to do Kungfu Wushu no Brasil, reforçadas por aspec-
tos de pioneirismo de suas ações que justifiquem o

 título de 40 anos comprovados, no que se refere a, 
mas não limitados a estes, prestação de serviços ins-
titucionais, difusão e massificação da modalidade, ou 
alcance de notório reconhecimento público através 
do Kungfu Wushu.

A história destes mestres facilmente se confunde 
com a história do Kungfu Wushu no Brasil, relevância 
que levou à indicação para a honraria e aprovação 
unânime de sua concessão. Tudo o que se realiza e 
celebra atualmente no universo do Kungfu Wushu no 
Brasil somente é possível devido ao inestimável tra-
balho destes precursores do ensino da modalidade 
no País.

FORMALIZAÇÃO DE HONRARIAS CONCEDIDAS

Silvio Kato recebendo a homenagem. Kao Chian Tou recebendo a homenagem.
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Membros do Comitê do Sistema de Graduação da 
International Wushu Federation (IWUF) se reuniram 
entre os dias 07 e 16 de dezembro para aprovação 
final do conteúdo técnico das 5 disciplinas do novo 
sistema de graduação que deverá ser lançado ainda 
no primeiro semestre de 2022.

O vice-presidente da IWUF e chefe do Comitê, Sr. An-
thony Goh, conduziu todas as reuniões e elucidou as

dúvidas de especialistas de diversos países dos cinco 
continentes. A IWUF vai lançar o sistema de gradua-
ção de 5 disciplinas: Changquan, Nanquan, Taijiquan, 
Sanda e Wingchun. 

Informações detalhadas sobre a implantação do novo 
sistema de graduação no Brasil serão divulgadas pelo 
Comitê Técnico da CBKW assim que a IWUF lançar 
oficialmente o sistema.

SISTEMA DE GRADUAÇÃO IWUF
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Após a conclusão das competições do 31º Campeo-
nato Brasileiro de Kungfu Wushu o Ranking Nacional 
de Atletas de Wushu foi atualizado. Conforme esti-
pula o regramento do sistema, a pontuação substi-
tuiu os pontos da 29ª edição da competição nacional, 
provocando muitas alterações na classificação.

Com o encerramento do calendário oficial de com-
petições, essa alteração trouxe números finais para 
o ranking desta temporada e serviu de base para de-
terminar a classificação de atletas para o Processo 
Seletivo 2022. A relação de atletas classificados para 
a disputa de vagas para os eventos internacionais da 
próxima temporada já estão disponíveis nas mídias 
da CBKW.

Nas categorias de combate, no Sanda os maiores pon-
tuadores foram Edinea Prado Camargo, mantendo 

a ponta no adulto feminino e Jhonatan Souza Prado, 
que assumiu a liderança no adulto masculino. No 
Shuaijiao Daiana da Cruz Nascimento lidera o adulto 
feminino enquanto Washington Antonio Nunes Sera-
fim é o novo líder do adulto masculino.

Nas categorias de taolu, os líderes se mantiveram 
tanto no opcional feminino quanto no masculino, 
com Brenda Porfírio da Silva e Éverson Felipe Pereira 
da Silva respectivamente. No taolu tradicional, Ana 
Carolina Ribeiro Giglio manteve a liderança do adulto 
feminino e Sergio Minoru Tanoshi se isolou na lide-
rança do sênior masculino.

Neste campeonato a grande maioria dos atletas di-
recionou esforços para pontuar, e a expectativa é ver 
essa disputa se intensificar ainda mais com a retoma-
da progressiva do calendário oficial de competições.

RANKING 2021

RANKING DE SANDA 2021

RANKING DE TAOLU TRADICIONAL 2021

RANKING DE SHUAIJIAO 2021

RANKING DE TAOLU ESPORTIVO 2021

Edinea Camargo Jhonatan Prado

Éverson da Silva

Daiana Nascimento Washington Serafim

Sérgio TanoshiBrenda da Silva Ana Carolina Giglio


