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CAMPEONATO BRASILEIRO DE KUNGFU WUSHU

A Confederação Brasileira de Kungfu Wushu confir-
mou recentemente o adiamento da 31º edição do 
Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu (31ºCBKW) 
para o ano de 2021 em razão dos impactos causados 
pela pandemia da covid-19.

Embora já houvesse intenção de tomar tal medida há 
algum tempo, o corpo administrativo optou por ava-
liar todos os fatores relacionados com a realização da 
competição nacional. Em primeiro lugar, foi necessá-
rio avaliar junto com o organizador local, a Federa-
ção de Wushu do Distrito Federal, e seus parceiros a 
viabilidade desse adiamento em respeito ao direito 
conquistado de sediar o 31ºCBKW. Paralelamente, foi 
estabelecido contato com as Federações Estaduais 
pelo Brasil, indagado como cada estado estava pas-
sando por este momento particular e constatado que 
o adiamento seria melhor para todos. Decisão esta 
que ainda foi reforçada por movimento semelhante 
das instituições maiores, que adiaram todo o calen-
dário internacional de 2020.

Com informações sólidas se tornou possível tomar 
uma decisão com embasamento e a segurança de 
que o adiamento da 31ª edição da competição na-
cional é o melhor caminho para a comunidade do 
wushu. Detalhes específicos sobre local e data ainda 
precisarão aguardar, uma vez que isto depende de 
um novo planejamento do comitê organizador local 
junto com as autoridades do Distrito Federal. 

31ºCBKW Adiado.

ATIVIDADES ONLINE E AÇÕES ADMINISTRATIVAS 
Em meio à pandemia do coronavírus a CBKW segue 
promovendo atividades online com os atletas que 
participavam do processo seletivo 2020. As ativida-
des englobam treinos online, desafios e ações de en-
gajamento para auxiliar a comunidade em meio ao 
cenário de incertezas. 

As atividades promovidas por outras entidades tam-
bém têm sido compartilhadas, como o ciclo de pa-
lestras promovido pela Federação de Kungfu dos Es 
tados Unidos e a agenda de aulas online promovidas 
pela IWUF que já avança pela sexta semana. 

Paralelamente, a CBKW continua aproveitando o can-
celamento do calendário de competições para inten-
sificar os trabalhos administrativos. As reuniões quin-
zenais com os presidentes das Federações Estaduais 
continuam acontecendo com boa adesão, ao todo 
participaram representantes de 16 estados no últi-
mo encontro. O Comitê Técnico, por sua vez, segue 
planejamento medidas estruturantes para melho-
rar os processos de trabalho praticados atualmente. Reuniões administrativas com Federações Estaduais.
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WUSHU EM CASA
O projeto Wushu em Casa continua firme com a pro-
moção de lives nas mídias sociais da CBKW. O mês 
de junho trouxe novos temas de interesse dos prati-
cantes de kungfu wushu, em um total de mais quatro 
proveitosas edições. 

A primeira semana do mês foi dedicada à recomen-
dação de ferramentas digitais que podem auxiliar as 
instituições de prática a manter a conexão com seus 
associados. O presidente Rafael Uliani e o vice-presi-
dente Daniel Dionisio ofereceram dicas e sugestões 
visando auxiliar os treinadores que empreendem na 
modalidade a continuar operando em meio às restri-
ções geradas pela pandemia da covid-19.

A segunda semana foi focada na Associação Nacio-
nal dos Atletas de Kungfu Wushu (ANAKW). Com

entidade, as dimensões do desporto universitário e 
as possibilidades a ele atreladas para os atletas de 
kungfu wushu. O termo de parceria entre as entida-
des foi firmado em 2016 e desde então o wushu inte-
grou um denso programa de competições universitá-
rias. Foram quatro edições do Campeonato Brasileiro 
Universitário de Wushu, inclusão nos Jogos Univer-
sitários Brasileiros (JUBs) de Lutas em 2017 e 2019, 
participação no 1º Campeonato Mundial Universitá-
rio de Wushu e, no pináculo do desporto universitá-
rio, a participação na 29ª Universíade de Verão.  Infe-
lizmente, devido aos acontecimentos deste ano, o 2° 
Campeonato Mundial Universitário de Wushu e o 5° 
Campeonato Brasileiro Universitário de Wushu foram 
adiados. Em contrapartida, as expectativas para 2021 
são excelentes, com o wushu integrando o programa 
de competição dos Jogos Mundiais Universitários.

Live ANAKW.

participação da presidente Paula Amidani, do vice-
-presidente Marcelo Yamada e da diretora Edinea 
Camargo, o foco foi apresentar a entidade aos atletas 
e praticantes de kungfu wushu. Foram detalhados a 
função da entidade de representação de classe, seu 
espectro de atuação e como praticantes da modali-
dade podem participar e contribuir com o seu desen-
volvimento. 

A terceira semana foi direcionada ao desporto uni-
versitário. Com participação do sr. Luciano Cabral, 
presidente da Confederação Brasileira do Despor-
to Universitário (CBDU) e vice-presidente da FISU, 
a conversa abordou o trabalho desenvolvido pela

Por fim, a última semana do mês foi direcionada ao 
desporto escolar. A CBKW firmou no início do ano 
parceria com a Confederação Brasileira do Despor-
to Escolar (CBDE) e, com participação do sr. Antônio 
Hora Filho, presidente da CBDE e vice-presidente da 
ISF América, e do sr. Robson Aguiar,  vice-presiden-
te de CBDE e vice-presente da ISF, o foco da live foi 
introduzir o assunto à comunidade do wushu. A con-
versa foi iniciada como uma breve  apresentação da 
estrutura do desporto escolar no Brasil e no mundo, 
incluindo detalhes sobre a estrutura administrativa 
da CBDE. Em seguida foram abordados os eventos 
escolares internacionais, principalmente a Gymnasí-
ade, uma espécie de Jogos Olímpicos Escolares que

Live CBDU.
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Live CBDE.

são realizados bienalmente e que neste ano teve a 
inclusão do wushu como modalidade opcional. Na 
ocasião foi confirmado o adiamento da edição de 
2020 da competição, anteriormente agendada para 
o mês de outubro e agora prevista para o mesmo 
período em 2021. Um ponto relevante levantado foi 
a importância de Federações Estaduais de Wushu li-
gadas à CBKW estabelecerem relação com as Fede-
rações Estaduais do Desporto Escolar, ponto central 
para desenvolvimento da modalidade na esfera do 
desporto escolar. 

O quadro Wushu em Casa seguirá com novos temas 
no mês de julho, sempre buscando prover conteúdos 
de interesse da comunidade do wushu e trazer convi-
dados especiais para destrinchar cada assunto. Cada 
edição será divulgada e veiculada nas mídias sociais 
da CBKW.

RUPTURA DO CALENDÁRIO 2020 E SUAS OPORTUNIDADES
A confirmação do adiamento de todo o calendário de 
competições de 2020 provoca sério impacto na pro-
gramação de treinos dos atletas de kungfu wushu. 
Entretanto, se por um lado boa parte da programa-
ção de treinos para a temporada tenha perdido o 
sentido, esta mudança de curso abre uma janela de 
oportunidades para treinadores e atletas.

De maneira geral o calendário de competições estran-
gula a preparação técnica, por vezes é difícil abordar 
alguns aspectos fundamentais dentro da periodiza-
ção devido à grande demanda de preparação física 
exigida pelas competições. Esta janela de tempo de 
meses sem competições abre grandes possibilidades 
para o aprimoramento destes fundamentos básicos, 
ainda mais por se tratarem de técnicas que na maioria 
das vezes posem ser executadas em pequenos espa-
ços, o que converge com as limitações do momento.

A melhoria dos fundamentos de base, técnicas de 
socos e chutes, conceitos de deslocamento, enfim, 
os elementos mais básicos da modalidade trazem 
substância para performance do atleta e corrobo-
ram direta e indiretamente para outros fatores que 
são exaustivamente treinados no período próxi-
mo às competições. Atletas de taolu que consigam 
aprimorar a transição de posturas terão menor

desgaste nas simulações de taolu para competições, 
atletas de combate que melhorarem a eficiência me-
cânica do jogo de pernas melhorarão seu desempe-
nho nos treinos de resistência. Embora seja fácil de 
identificar a melhora óbvia a eles associadas, muitas 
vezes estes demandam um tempo que não se encai-
xa na urgência do calendário, justamente a oportuni-
dade que surge neste momento, tempo.

Outro aspecto importante é a recuperação da forma 
física ideal e trabalhos preventivos de estabilização 
muscular. Comumente atletas sacrificam suas con-
dições físicas a fim de atingir o sucesso esportivo, 
passando por cima dos procedimentos ideais de re-
cuperação de lesões. Nestes casos a oportunidade é 
de dar a devida atenção a busca por condições físicas 
ideais sem a pressão de datas de competição.

Este ano sem competir não é e nem pode ser um atra-
so para a carreira esportiva, mas a chance, seja para 
um atleta obter o maior salto qualitativo em sua car-
reira entre temporadas ou para retomar sua forma 
física ideal de competição. Aproveitar a chance para 
desenvolver aspectos que foram pouco treinados 
e possuem grande potencial de evolução, ou ainda 
para solucionar de uma vez problemas com lesões, 
e então retornar em um novo patamar competitivo.


