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O Brasil esteve representado mais uma vez em um 
grande evento internacional, o desafio desta vez foi 
o 8º Campeonato Mundial de Kungfu, realizado de 
11 a 19 de junho em Emeishan, China. O Mundial de 
Kungfu tem por finalidade contemplar categorias em 
todas as faixas etárias nos diversos estilos de wushu 
tradicional e promover uma grande integração entre 
os praticantes desta arte milenar pelo mundo. Para 
tal, adota um sistema de premiação compartilhada e 
oferta uma ampla gama de categorias para atletas de 
todas as idades. Nesta edição participaram mais de 
5.000 atletas de 48 países. Foram três dias intensos 
de competições. 

A delegação brasileira foi composta por 4 dirigentes 
e 30 atletas, a quinta maior do evento. O sucesso da 
participação pode ser notado também nos excelen-
tes resultados obtidos, ao todo foram conquistadas 
28 medalhas, sendo 3 de ouro, 6 de prata e 19 de 
bronze. Uma amostra da força dos estilos tradicionais 
de wushu no Brasil. Mesmo nesse cenário positivo 
em geral cabe destacar alguns atletas e seus notórios 
feitos individuais. Ana Carolina Giglio e Anthony Ca-
pelazzo conquistaram a primeira colocação em cai-
lifoquan e Stella Ribeiro em other traditional single 
weapon, em suas respectivas divisões. O veterano 
José Carlos Barbosa, em sua sexta participação em 
mundial obteve 2º e 3º lugares nas categorias que
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PARTICIPAÇÃO NO 8º CAMPEONATO MUNDIAL DE KUNGFU
disputou. E por fim, Luiz Sebastião Marins de apenas 
7 anos de idade foi firme como um atleta experiente.

Coordenar a viagem de uma delegação tão numerosa 
para um grande evento passa pelo trabalho de mui-
tos colaboradores. Os atletas puderam contar com o 
auxílio técnico de Luiz Leonardo de Souza e acom-
panhamento da fisioterapeuta Andrea Ceregatti du-
rante todo o processo de preparação. O senhor Sung 
Tien Lo cuidou pessoalmente de todo o processo de 
aplicação para o visto chinês, sendo sua experiência 
essencial para que não houvesse recusas de vistos, 
além de acompanhar a equipe ajudando durante a 
viagem. O diretor Renato Feijó, além de coordenar 
todo o processo de preparação, supervisionou a 
equipe durante toda competição. Além da gestão de 
todo o trabalho burocrático e de bastidores por Kao 
Chian Tou e Marcus Alves.

O wushu no Brasil tem nos estilos tradicionais sua 
vertente mais praticada. A participação de eventos 
desse calibre permite que os praticantes se mante-
nham conectados com a modalidade de forma am-
pla, interajam e troquem experiências com treina-
dores e praticantes dos mais distintos lugares. Desta 
forma, não só tornam os estilos praticados no Brasil 
mais populares, mas acumulam conhecimento com 
potencial para tornar suas práticas ainda melhores.

Delegação Brasiileira no Mundial de Kungfu.
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RESULTADOS DETALHADOS DO BRASIL NO MUNDIAL
Alberto Rodrigues Junior: Grupo D, 5º em Guandao. 

Amyr Furlan da Cunha: Grupo D, 18º em Dao e 20º 
em Other Types Of Traditional Styles. 

Ana Carolina Ribeiro Giglio: Grupo E, 1ª em Cailifo 
Quan (ouro) e 3ª em Dao (bronze). 

Ana Elisa Matana Barradel: Grupo D, 8ª em Shaolin 
Quan e 17ª em Other Traditional Double Weapon.

Anthony da Silva Capelazzo: Grupo D, 1º em Cailifo 
Quan (ouro), 3º em Gun (prata) e 3º em Weapon Vs. 
Weapon Sparring Routine (bronze). 

Caio Martines: Grupo D, 5º em Shuang Dao  e 13º 
em Other Types Of Traditional Styles (bronze).  

Caio Zanini: Grupo D, 5º em Other Taijiquan (bronze) 
e 8º em Other Taiji Jian.

Carlos Andre Souza Feitosa: Grupo D, 5º em Shaolin 
Quan (prata) e 8º em Other Traditional Single Wea-
pons (bronze). 

Cléu de Almeida Costa: Grupo D, 3º em Cailifo Quan 
(prata), 3º em Other Traditional Flexible/Soft Wea-
pon (prata) e 3º em Weapon Vs. Weapon Sparring 
Routine (bronze). 

Eduardo de Souza Lima: Grupo D, 14º em Jian e 21º 
em Shaolin Quan.

Estevão Calebe Almeida Vilas Boas: Grupo D, 11º em 
Other Traditional Double Weapon (bronze) e 18º em 
Other Types Of Traditional Styles. 

Fabricio Osaku: Grupo D, 9º em Other Traditional 
Double Weapon e 15º em Shaolin Quan.  

Fatima da Silva Diniz dos Anjos: Grupo E, 4ª em 
Other Traditional Single Weapon (bronze) e 8ª em 
Other Types Of Traditional Styles. 

Giovanna Moura Sena Parron: Grupo D, 3ª em Fan 
(bronze) e 15ª em Other Types Of Traditional Styles.

Giovane Ricardo Cintra: Grupo D, 14º em Shaolin 
Quan e 15º em Dao.

Ana Carolina Giglio, medalhista de ouro.

Delegação Brasileira na abertura.

Anthony Capelazzo, medalhista de ouro.

Equipe após treino oficial.
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Marcelo Vinicius Giraldi de Oliveira: Grupo D, 7º em 
Other Traditional Single Weapon e 13º em Imitation 
Other Styles. 

Maria de La Maria: Grupo D, 11ª em Jian e 18ª em 
Other Types Of Traditional Styles. 

Miguel de Oliveira Manacero: Grupo D, 5º em Pudao 
(bronze) e 10º em Other Southern Styles Nanquan 
(bronze). 

Nina Romano Cardoso Silvestre: Grupo E, 5ª em Cai-
lifo Quan e 7ª em Dao. 

Simone Mara Giraldi: Grupo E, 3ª em Other Traditio-
nal Single Weapon (bronze) e 6ª em Other Types Of 
Traditional Styles (bronze). 

Stella Maris Ribeiro: Grupo E, 1ª em Other Traditio-
nal Single Weapon (ouro) e 4ª em Other Types Of Tra-
ditional Styles (bronze). 

Violeta Sun: Grupo E, 7ª em Other Taiji Weapon e 
13ª em Other Taijiquan.

Hemerson Carvalho de Oliveira: Grupo E, 5º em 42 
Posture Taijiquan e 7º em Other Taiji Jian. 

Henrique Nunes Santana: Grupo D, 7º em Gun (bron-
ze) e 22º em Other Types Of Traditional Styles. 

Ian Godel Mesquita Schrader: Grupo D, 14º em Dao 
(bronze) e 28º em Other Types Of Traditional Styles. 

Iuri Borges Coutinho Gallo: Grupo D, 6º em Other 
Southern Styles Nanquan (prata) e 13º em Qiang. 

Jaime Tai: Grupo E, 3º em Other Traditional Weapon 
(bronze) e 13º em Other Types Of Traditional Styles.

João Francisco Diniz Filho: Grupo D, 6º em Qiang e 
17º em Other Types Of Traditional Styles (bronze). 

Jose Carlos Barbosa: Grupo F, 2º em Other Types Of 
Traditional Styles (prata) e 3º em Other Types Of Tra-
ditional Styles (bronze).  

Luiz Felipe Sebastião Marins: Grupo B, 14º em Gun e 
32º em Other Types Of Traditional Styles.

Stella Ribeiro, medalhista de ouro.

Luis Felipe Marins, 7 anos de idade, primeiro mundial.

José Carlos Barbosa, sexta participação  em mundial.

Marcelo Vinicius Giraldi, convidado para demonstração.
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PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NO CICLO DE SEMINÁRIOS PROMOVIDO PELA IWUF
Paralelamente à competição mundial, a IWUF pro-
moveu um seminário abordando diversos temas re-
lacionados ao wushu, incluindo workshops e pales-
tras. Pela primeira vez foi convidado um ministrante 
da América Latina, o vice-presidente da CBKW, Kao 
Chian Tou.

A palestra do brasileiro foi uma apresentação bilín-
güe, em inglês e chinês, tratando do tema “O emble-
ma de Taiji e Outros Elementos da Cultura Chinesa 
no Kungfu”. A dissertação parte do fengshui, passa 
por astronomia, arquitetura e hábitos e costumes 
tradicionais para chegar numa conclusão de qual se-
ria o desenho formal do emblema de Taiji e em que

situações se usam suas formas variantes. As bandei-
ras de vários países, entre as quais as do Brasil e da 
Coréia do Sul, foram analisadas segundo o espectro 
da apresentação. No fim, foi abordada a influência 
do meio físico (um templo budista) sobre as técnicas 
do estilo Shaolin do Norte.

O seminário foi um sucesso, assim como a palestra 
minstrada pelo brasileiro. Kao Chian Tou é um profí-
cuo pesquisador de wushu e  o convite para realizar 
a palestra é um relevante reconhecimento de uma 
vida dedicada à modalidade, e um importante canal 
para promoção do wushu do Brasil no cenário inter-
nacional.

Ao centro, Zhang Qiuping (Presidente da CWA) e Anthony Goh (Vice-presidente Executivo da IWUF), ao lado dos ministrantes.

HOTSITE DO 30º CAMPEONATO BRASILEIRO NO AR
Falta pouco mais de dois meses para o XXX Campeo-
nato Brasileiro de Kungfu Wushu. Uma preocupação 
relevante das equipes nesse momento de inscrição é 
estabelecer de forma sólida toda a logística que tan-
ge a participação no evento. A fim de auxiliar nesse 
processo a CBKW lançou oficialmente o hotsite da 
competição, contendo todas as informações oficiais, 
sugestões para estadia e traslados, bem como infor-
mações sobre a cidade sede, Bombinhas.

Todas essas informações estão disponíveis em
cbkw.org.br/campeonato-brasileiro. Layout do hotsite.
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BOLSAS DE ESTUDOS NA BEIJING SPORT UNIVERSITY 
A CBKW colocou seus canais mais uma vez à dispo-
sição para auxiliar possíveis interessados a pleitear 
uma bolsa de estudos na Beijing Sport University 
(BSU), entidade de renome e maior universidade de 
esportes da Ásia. A oportunidade surgiu através do 
relacionamento estabelecido pelo ex-atleta e colabo-
rador Roque Neto, oriundo do tempo que foi bolsista 
na entidade. Ele mediou a obtenção das informações 
para que fossem divulgadas e se colocou à disposição 
para auxiliar os interessados. O período de inscrições 
já se encerrou e a expectativa agora é pela divulga-
ção dos pleitos aprovados pela BSU. BSU, maior universidade de esportes da Ásia.

WUSHU UNIVERSITÁRIO EM DESTAQUE
Após a inclusão do wushu no calendário da Univer-
siade em 2017 o esporte vem se solidificando como 
modalidade universitária. Pouco a pouco o calendá-
rio de competições universitárias se torna mais ro-
busto, bem como os atletas de wushu começam a 
entender melhor a dimensão do esporte universitá-
rio e suas possibilidades.

No mês de abril, conforme relatado neste mesmo pe-
riódico, aconteceram na cidade de Brasília os Jogos 
Universitários Brasileiros (JUBs) de Lutas e o wushu 
foi uma das modalidades de competição. O atleta 
Krishna Raza foi um dos competidores e ao retornar 
à sua instituição de ensino superior (Estácio - Uni-
dade Taguatinga DF) para apresentar o relatório de 
sua participação foi surpreendido. O coordenador 
do curso de Educação Física, sr. Henrique Castro, 

recebeu muito bem os resultados e colocou o atleta 
em contato com a reitoria. Em contato com o reitor, 
sr. Aparício Duarte Filho , e a pró-reitora acadêmica, 
sra. Josyane Lannes, foi-lhe explicado que a entidade 
investe no esporte e, portanto, o bom desempenho 
representando a entidade seria suficiente para lhe 
garantir bolsa de estudos integral no curso de bacha-
relado em Educação Física. 

O universo do esporte universitário ainda é terreno 
pouco explorado pelos atletas de wushu, mas possui 
oportunidades diversas aos que se dedicam a ele. No 
calendário nacional, o próximo desafio é o 4º Cam-
peonato Brasileiro Universitário de Wushu, que será 
realizado de 04 a 08 de setembro em Bombinhas/SC. 
As inscrições para o evento já estão abertas e se en-
cerram no dia 06 de agosto.

Aparício Duarte Filho, Khrishna Raza, Josyane Lannes. Khrishna Raza, Henrique Castro.


