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TRANSFORMAÇÃO NA CONDUÇÃO TÉCNICA DA CBKW
O ano de 2020 marca o início de uma nova admi-
nistração na CBKW e um dos principais objetivos é 
a reestruturação dos processos de gestão da entida-
de. Dentre ações e projetos dessa nova gestão está a 
criação do Comitê Técnico. 

Este órgão representa uma mudança no trato das 
questões de ordem técnica que competem à CBKW. 
Se previamente o assunto era tratado de forma de-
partamentalizada, com especialistas norteando os 
rumos de acordo com as especificidades de cada mo-
dalidade, estes temas agora passam a ser debatidos 
e decididos dentro de colegiado com diversidade de 
representação. 

O executivo da CBKW, mediante solidez e maturidade 
do trabalho desenvolvido pela gestão anterior, identi-
ficou a necessidade de avançar para um sistema de de-
cisão compartilhada, capaz de trazer mais força e uni-
formidade às decisões. O Comitê Técnico é composto 

por distintas representações e atualmente é integra-
do por Paulo Hiroshi Sakanaka (especialista em taolu 
interno), Renato Feijó (especialista em taolu tradicio-
nal), João Ferreira (especialista em taolu esportivo), 
João Guedes (especialista em sanda), Silvio Kato (es-
pecialista em shuaijiao), Rodrigo Carazzato (especia-
lista em arbitragem de taolu), Pablo Stanelli (espe-
cialista em arbitragem de sanda), Aglênio Rodrigues 
(representante selecionado dentre indicações enca-
minhadas pelas Federações Estaduais) e Edinea Ca-
margo (representante indicada pela Associação Na-
cional de Atletas de Kungfu Wushu).

O Comitê Técnico se encontra em atividade, com reu-
niões virtuais periódicas e projetos para ajustes e me-
lhoria das questões técnicas relacionadas ao Wushu. 
A medida que os trabalhos tomarem forma eles se-
rão divulgados, sempre de maneira antecipada a fim 
de permitir que todos se preparem e aproveitem as 
melhorias construídas.

A Federação Internacional do Esporte Universitário 
(FISU) confirmou a inclusão do Wushu na Universí-
ade de Verão de Chengdu em 2021 como modalida-
de oficial. Estima-se que este evento multidisciplinar 
agregará aproximadamente 10.000 participantes 
entre atletas e oficiais de mais de 150 países e regi-
ões. A cidade chinesa de Chengdu sediará doze dias 
de competições neste que é o pináculo do Desporto 
Universitário mundial.

A Universíade de Verão é um evento esportivo abran-
gente e de larga escala, que é realizado a cada dois 
anos desde 1959. No Brasil a CBKW firmou parceria 
de cooperação técnica com a Confederação Brasileira 
do Desporto Universitário (CBDU) em 2016 e está em 
forte campanha para fomentar a prática do Wushu 
dentro das Universidades, promovendo competições 
universitárias através desta parceria e contribuindo 
para o crescimento do Desporto Universitário no 
país.
 
O Wushu foi incluído pela primeira vez como mo-
dalidade oficial na Universíade de Taipei em 2017, 

ocasião na qual o Brasil esteve presente e participou 
com um árbitro, um técnico, três atletas de sanda 
e dois atletas de taolu. Além disso, o Campeonato 
Mundial Universitário de Wushu se tornou mais um 
evento oficial da Federação Internacional de Wushu 
(IWUF) para promoção do Desporto Universitário. 
FISU e IWUF têm um forte acordo de cooperação 
para ampla promoção e desenvolvimento da prática 
do Wushu nas universidades em todo o mundo.

Universíade de Verão 2021.

INCLUSÃO DO WUSHU NA UNIVERSÍADE DE CHENGDU
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ADIAMENTO DE EVENTOS
A atual crise de saúde causada pela pandemia mun-
dial da COVID-19 também vem causando sérios im-
pactos na programação esportiva para 2020. O fato 
mais significativo nesse período foi o adiamento dos 
Jogos Olímpicos de Tóquio em um ano. No universo 
do Wushu não é diferente, e as restrições de circu-
lação e aglomeração social vem afetando significati-
vamente a rotina de treino e preparação dos atletas 
por todo o mundo.

Ciente desse impacto, a IWUF e as Federações Con-
tinentais começaram um cuidadoso trabalho de re-
agendamento de datas para os eventos antes pro-
gramados para o ano de 2020. Como este processo 
envolve reorganizar datas e projetos com o Comitê 
Organizador Local de cada evento, pouco a pouco as 
novas datas vão sendo confirmadas. Além dos eventos

adiados pela IWUF previamente, no mês de abril fo-
ram confirmados mais alguns adiamentos. A 3ª Copa 
do Mundo de Taolu foi adiada para 2022, mantendo 
a cidade de Tóquio no Japão como sede. Os Cursos 
Internacionais para Formação e Certificação de Ár-
bitros da IWUF, que seriam promovidos nos cinco 
continentes, tiveram adiamento confirmado sem de-
finição de datas.

A CBKW vem acompanhando estes desdobramentos 
de perto e tão logo haja um panorama bem definido 
do calendário internacional, as datas do calendário 
nacional serão revistas. O prejuízo ao treinamento 
dos atletas e à realização dos processos seletivos pe-
las Federações Estaduais hão de ser considerados a 
fim de traçar o melhor plano de retomada para o ca-
lendário de eventos nacionais de wushu.

IWUF LANÇA TAIJI PROJECT
Se por um lado há um grande trabalho para reorga-
nizar todos os processos administrativos das Federa-
ções e eventos promovidos, a necessidade de man-
ter engajamento da comunidade de wushu motivou 
o lançamento do Taiji Project pela IWUF. Este trata 
de um canal com mais de 240 vídeos de Taiji indica-
dos e revisados pela IWUF e Associação Chinesa de 
Wushu, iniciativa que visa estimular a prática do Taiji 
em casa. O objetivo é agregar os conhecidos benefí-
cios da prática de estilos internos como ferramenta 
de alívio do estresse e promoção da saúde nesse mo-
mento peculiar vivido no mundo. Wushu TV da IWUF.

O conteúdo está disponível da Wushu TV, canal da 
IWUF no Youtube (youtube.com/user/iwufwushu).


