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MUNDIAL JÚNIOR DO BRASIL É UM GRANDE SUCESSO
A maior competição destinada às categorias de base
do Wushu chegou em Brasília no início do mês de julho e foi um grande sucesso. Esta foi a primeira vez
que um Mundial Júnior foi sediado no continente
americano. A mega estrutura preparada para rece-

ber cerca de 700 participantes provenientes de mais
de 40 países deixou todos muito impressionados e,
ao final, as delegações retornaram aos seus países de
origem com ótimas memórias e encantadas com o
Brasil.

Logo Oficial.

PROJETO
Embora o Mundial Júnior tenha ocorrido de fato em
dez dias intensos, não é possível falar dessa competição sem revisar brevemente tudo que levou até este
momento. Um projeto ambicioso e trabalhoso de
trazer um evento oficial da International Wushu Federation (IWUF) para o Brasil, que se justificou pelo
expertise de anos da CBKW na realização de competições, cursos e workshops, tanto nacionais como
internacionais, e a constatação que era hora de um
passo maior.
O projeto, apresentado de maneira simplificada na
candidatura, que concedeu ao Brasil o direito de sediar o evento, ganhou corpo ao longo dos anos.
A parceria com a Federação de Wushu do Distrito
Federal, através de seu presidente Daniel Dionisio,
foi fator central na viabilização do evento, atuando
diretamente em todas as frentes que se fizeram necessárias.
As técnicas de projeto Marcela Lopes e Thainá Gurgel

adaptaram os esboços iniciais ao formato adequado
para o pleito de verbas públicas e trouxeram contribuições significativas baseadas nas suas experiências
em outros eventos de grande porte. Ofereceram
acompanhamento e suporte direto durante todo o
período que antecedeu o evento, bem como durante
e depois.
Uma vez que o projeto tomou forma, foi abraçado
pela Secretaria de Esportes, Turismo e Lazer do Distrito Federal, com todo suporte da Secretária Leila
Barros e da Secretária Adjunta Ricarda Lima. Apoio
este que, somado aos esforços dos Deputados Distritais Júlio César, Renato Andrade dos Santos, Joe
Valle e Wellington Luiz Silva, permitiram a captação
dos recursos necessários para preparação de toda a
estrutura necessária para receber o evento.
Foi um período de trabalho intenso, do tipo que comumente não aparece para quem acompanha de
fora, mas sem o qual seria impossível sediar este
Mundial Júnior.
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D. Dionisio, M. Alves, Leila Barros, P. Amidani e M.Lopes.

COORDENAÇÃO DO TRABALHO
A execução de um projeto deste porte não seria possível sem uma eficiente equipe de coordenação para
suprir todas as demandas geradas pelo evento. Cerca
de 15 coordenadores assumiram as diferentes pastas relacionadas ao evento e asseguraram que cada
necessidade fosse atendida em conformidade com o
padrão dos eventos da IWUF.
Entre membros da diretoria da CBKW e profissionais

contratados, formou-se uma rede de trabalho bem
coordenada que combinou características essenciais
para o sucesso desta empreitada.
Por um lado a diretoria contribuiu com o conhecimento específico do funcionamento das competições de
Wushu, enquanto os profissionais contratados contribuíram com seu expertise em logística de grandes
eventos como jogos olímpicos e paralímpicos.

FORÇA DOS VOLUNTÁRIOS
Um dos segredos do sucesso do evento foi o comprometimento e eficiência do corpo voluntariado.
Foram cerca de 180 voluntários que atuaram em
todas as frentes relacionadas ao evento. Receptivo em aeroportos, acompanhamento de delegações, comunicação entre organização e delegações,
montagem da estrutura, auxílio na organização do
transporte, controle dos acessos no ginásio, condução dos treinos oficiais e competições, suporte
aos cerimoniais, trabalhos administrativos, enfim,
a força desse grande e dedicado grupo de trabalho
se fez presente e imprescindível em todo o evento.
Cerca de 40 voluntários chegaram ao evento através
de uma história prévia com o Wushu, os outros 140
através do projeto desenvolvido pelo professor da UnB

Alexandre Rezende e o coordenador dos voluntários
Roque Neto, através de uma parceria que reverteria
a atuação em créditos para formação. Se a iniciativa
foi um sucesso para a captação de voluntários em um
primeiro momento, ao fim do evento essa contrapartida se mostrou algo mínimo em face da marcante
experiência vivida ao longo do Mundial Júnior.
Houve participação de voluntários de distintas idades, etnias e até mesmo nacionalidades. Presidentes de Federações Estaduais e atletas renomados
vestiram a camisa de voluntário para ajudar e participar desse momento ímpar da história do Wushu.
Em meio a tanta diversidade houve um sentimento
em comum, a satisfação de viver intensamente o 7º
Campeonato Mundial Júnior de Wushu.
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Voluntários após o encerramento.

ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE LOCAL

Um evento desse porte demanda um bem elaborado O transporte ficou a cargo de Bernardo Leal Rigo, que
plano de hospedagem e transporte.
coordenou o uso da frota contratada para as diversas
ações do evento: Receptivo de aeroporto, transporte
A hospedagem ficou a cargo de Jeter Bragança e Kel- para cerimoniais, reuniões técnicas, treinos oficiais,
bia Loureiro, cuja equipe coordenou as tratativas com competições e partida das delegações.
os quatro hotéis oficiais do evento, desde a negociação e reservas até a partida das delegações e fecha- Acomodação, alimentação e transporte foram muito
mento com as redes hoteleiras. Nos hotéis oficiais elogiados pelos participantes e membros da IWUF.
foram servidas todas as refeições dos participantes Embora esses aspectos não fiquem em primeiro pladurante o evento, sempre com muito cuidado para no para quem acompanhou as competições como esproiciar uma boa alimentação aos atletas e respeitar pectador, tratam-se de aspectos centrais para o bom
restrições alimentares de algumas culturas.
andamento das competições.

COMUNICAÇÃO

Em um evento com tantos participantes e interessados, estabelecer uma comunicação eficiente e ser
capaz de engajar todos no evento é muito relevante
para que todos vivam a competição de forma positiva. Esta área foi subdivida entre três coordenadores
que utilizaram sua experiência profissional e como
ex-atletas para atender, de forma bem objetiva, às
necessidades de uma competição de Wushu.

mo e conhecimento específico da modalidade para
mediar o contato com a imprensa formal e intermediou todas as tratativas com os profissionais do Grupo K, empresa contratada para fazer a transmissão
ao vivo do evento.

Paula Amidani, membro do Comitê de Atletas da
IWUF e da CBKW, ficou encarregada do trabalho com
mídias sociais para o evento. Atuando diretamente e
Vinicius Tadeu ficou encarregado de toda a identida- intermediando o contato com os profissionais terceide visual do evento. A criação de logo, mascote, de- rizados.
sign de material gráfico, banners, medalhas e certificados. Além do desenvolvimento do website oficial Sob a coordenação dessa equipe o alcance das ações
do evento e alimentação com conteúdo informativo do evento foi o melhor já obtido em Mundiais Júnior
sobre a cidade de Brasília e das competições.
pela IWUF. Os participantes estiveram bem informados e a comunicação com o público superou as exJordana Saldanha aliou sua experiência em jornalis- pectativas em todos os canais utilizados.
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Paula Amidani, Marcus Alves, Martha Burr e Jordana Saldanha.

CERIMÔNIA DE ABERTURA
A cerimônia de abertura era talvez o ponto mais sensível da competição. Trata-se do momento no qual o
país anfitrião recebe seus convidados para formalizar as boas-vindas e apresentar um pouco da cultura
local. Embora esse momento seja de interesse dos
participantes, há um conflito porque este cerimonial
ocorre na noite que antecede o início das competições, fazendo com que a preocupação com o descanso dos atletas seja latente.

tudo que se espera deste momento foi atingido de
maneira objetiva, permitindo aos jovens atletas o
descanso apropriado para as competições.

Apresentação da Cultura Brasileira.

Apresentação e boas-vindas aos times participantes, Brasil.

Jantar de gala, representantes de cada país um a
um no palco recebendo as boas-vindas e placas de
homenagem, apresentação de um pouco da cultura
brasileira e breves discursos das autoridades presentes. Tudo fluindo da melhor maneira possível e com
a felicidade estampada nos rostos dos presentes duTaís Felippe ficou encarregada da preparação desta rante toda a cerimônia. Uma festa sobre o encontro
cerimônia, bem como das premiações e encerramen- do Mundial Júnior com o Brasil, que fez jus a grandeto, e a sensação dos participantes ao fim foi de que za de ambos.
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Discurso do Ministro do Esporte, Sr. Leandro Cruz.

ESTRUTURA PARA AS COMPETIÇÕES
Um dos grandes desafios para realização de um Mun- e ações de conscientização dos atletas durante o
dial Júnior no Brasil seria atingir o padrão estrutural Mundial Júnior.
estabelecido pela IWUF para seus eventos oficiais.
Na frente de competição um trio com experiência de
Nesse âmbito os coordenadores vindos da CBKW fo- competições e administrativas cuidou para que todas
ram precisos para que a competição se desenrolasse as demandas de ginásio fossem atendidas. Luiz Leoperfeitamente. Na retaguarda, Maximilian Kobayashi nardo de Souza, Marcelo Yamada e Silvio Kato cuidafoi o ponto de intersecção entre a equipe técnica da ram das áreas de competição e aquecimento, duranIWUF e o comitê organizador, sua experiência como te treinos oficiais e competições. Controle do acesso
atleta e árbitro internacional permitiu intermediar o ao aquecimento, chamada dos atletas, organização
contato para que todas necessidades e protocolos do protocolo de entrada, manutenção do fluxo de
fossem devidamente cumpridos.
atletas na competição, controle da circulação na área
de competição, preparação dos atletas para premiaMaximilian Kobayashi, como chefe do Comitê Anti- ção, enfim, uma complicada engrenagem que, tão
dopagem da CBKW ainda mediou com a IWUF todas bem conduzida, ficou invisível ao público que desfruas necessidades referentes ao controle de dopagem tou de uma ótima dinâmica de competição.

Montagem do Ginásio Nilson Nelson para as competições.
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TIME BRASIL
Um dos pontos centrais da realização do Mundial Júnior no Brasil foi permitir que o time brasileiro pudesse participar com as melhores condições possíveis
de um evento internacional. Dentre todas as ações
previstas no projeto um ponto central foi subsidiar
a participação da Delegação Brasileira e, garantir assim, que toda a equipe selecionada pudesse participar e se focar nos treinamentos, sem se preocupar
com questões financeiras para o evento. Somando a
estes fatores o intenso trabalho da Comissão Técnica
e dedicação dos atletas o Brasil conquistou seu melhor resultado na história dos Mundiais Júnior.

A equipe de Sanda comandada pelos técnicos Antonio Silva e Adriano Pitoli apresentou ótimo desempenho de maneira geral e conquistou as primeiras
medalhas do Brasil em Mundiais Júnior. Foram logo
três, o atleta Guilherme Gama ganhou a prata e Erick
Ferreira e Nathalia Briquezi ficaram com o bronze.

O trabalho ganha ainda mais valor quando colocamos
o contexto em perspectiva. Tanto em questões estruturais, recursos físicos e financeiros para o esporte,
como culturais, com as crianças vivendo o esporte de
maneira profissional, os países que se destacam no
esporte levam larga vantagem sobre o Brasil. Na reO time contou com o suporte do líderes Kao Chiantou alidade local, os recursos são escassos e a prática do
e Thomaz Chan, com o intenso trabalho da fisiote- esporte na infância tem denotação mais lúdica visanrapeuta Andrea Ceregatti e com muitos outros que do engajar a criança no esporte.
estavam presentes para acompanhar o mundial e colocaram-se à disposição para ajudar. Em um cenário O resultado do time brasileiro mostra a capacidade
a parte, tivermos a estréia do árbitro de Sanda Pablo destes atletas de se equiparar dentro da competição
Stanelli em mundiais atuando como árbitro de plata- apesar de todas as diferenças, a capacidade de atinforma.
gir um alto nível de competitividade superando as
barreiras supracitadas, a capacidade de brilhar ante
A equipe de Taolu sob supervisão dos técnicos João qualquer adversidade.
Ferreira e Luiz Carlos Nascimento obteve resultados
expressivos, ao todo foram sete apresentações pre- Uma análise fria mostra o Brasil no meio do quadro
miadas com certificados de colocação, destinados de medalhas, mas o contexto mostra o feito gigantesaos expoentes de cada categoria.
co destes atletas.

Delegação Brasileira no 7º Campeonato Mundial Júnior de Wushu.
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Time de Sanda no Treino Oficial.

Time de Taolu no Treino Oficial.

Brenda Porfírio, Jianshu.

Hemilly da Silva em ação.

Erick Ferreira, medalha de bronze.

Brandon Santos, Nanquan.

Arthur Baptista, Daoshu

Nathalia Briquezi, medalha de bronze.

Guilherme Gama, vitória do Brasil.

Guilherme Gama, medalha de prata, com os técnicos.
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TORCIDA REFORÇADA
Além de tudo que já foi citado, o evento ainda foi agraciado com a presença do Sr. Leandro
Cruz, Ministro do Esporte do Brasil. Ele compareceu à cerimônia de abertura e retornou para o
primeiro dia de competição. Fez questão de interagir com os atletas brasileiros e no segundo dia,
da arquibancada, torceu pelos atletas brasileiros

e participou ainda do cerimonial de premiação.
O Sr. Leandro Cruz acompanhou tudo com interesse,
procurou entender o esporte e a realidade dos atletas brasileiros. Foi objetivo nos conselhos aos dirigentes e acolhedor com os atletas que, prestigiados,
receberam motivação adicional para as competições.

Torcida Brasileira.

Cerimonial de Premiação.

ENCERRAMENTO E RETORNO DAS DELEGAÇÕES
Em meio a este cenário tão positivo, o momento de
se despedir de todos talvez seja o único que destoe.
Se por um lado a sensação de missão cumprida retumbava em todos os envolvidos, saber que aqueles
dias incríveis passaram trazia inevitável tristeza.

culturas, as novas amizades, um turbilhão de novidades que é interrompido e dá lugar às despedidas.

Após tudo isso, ver todos retornarem para casa felizes
traz a certeza que o Brasil sediou um grande Mundial
Júnior e que valeu a pena. Cada um que pode parA cerimônia de encerramento foi marcada por rostos ticipar vai carregar consigo memórias valiosas deste
sorridentes e olhos marejados. O contato com novas grande momento do Wushu no Brasil.

Cerimônia de Encerramento.
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LEGADO
Apesar de todas as nuances pelas quais o evento possa ser abordado, cabe à CBKW uma análise objetiva
da importância desta competição para o Wushu no
país e um levantamento do legado que a realização
deste evento deixa.
A análise de todo o evento pode ser dividida em três
elementos principais: A oportunidade de vivenciar
um evento desta magnitude de maneira mais acessível; o amadurecimento com a experiência adquirida
na realização de um evento de tamanho porte; e a
estrutura e equipamentos adquiridos.
O primeiro aspecto talvez tenha sido a principal motivação para a empreitada, permitir que os brasileiros
pudessem viver de perto um Mundial Júnior significava propiciar a centenas de praticantes de Wushu
uma oportunidade que seria impossível para a grande maioria em outro contexto. O contato imediato
com uma competição de tal nível oferece oportunidade para amadurecimento da compreensão técnica do esporte. A expectativa é que esse intercâmbio
reflita na atuação de dirigentes, treinadores e atletas que tenham tido seu primeiro contato com uma
competição deste porte. O desenvolvimento técnico
de um atleta se dá dentre muitos fatores, pelo nível
de exigência e referências técnicas, e estes dois elementos foram seguramente elevados após o contato
tão próximo com o Mundial Júnior.
Se propiciar a mais pessoas o contato com esse cenário foi o motor, os demais aspectos foram a inevitável
e grata consequência. Estar no cerne da organização
de um evento tão grandioso e com os altos padrões
estabelecidos pela IWUF é um tremendo choque de
realidade. Choque este que fez com que todos os envolvidos fossem apresentados a novas demandas a
todo momento, reorganizassem a forma de pensar
e aprendessem novas maneiras de lidar com as necessidades do evento. O amadurecimento de todos

os envolvidos foi inevitável, e o aprendizado seguramente refletirá na organização dos eventos nacionais
e quaisquer outros eventos que o Brasil venha a sediar.
Enquanto os dois primeiros tratam de temas difíceis
de se mensurar, o ganho em estrutura é óbvio e quantificável. O Brasil ganhou no ano passado uma plataforma oficial de Sanda já visando a realização deste
evento. Às vésperas do evento foram mais duas áreas
oficiais de competição de Taolu, todo o equipamento de proteção de Sanda e o material de mesa para
arbitragem de Sanda. Além dos materiais oficiais, no
processo foram adquiridos diversos outros materiais
como estrutura de placas publicitárias, tatames e forração para ginásio. Estrutura que elevará o padrão
dos eventos nacionais daqui por diante.
O patrimônio tem valor de milhares de dólares e
foi adquirido sem onerar a CBKW. Além do valor financeiro, a Federação de Wushu do Distrito Federal
está em negociações avançadas para estabelecer na
UnB o segundo centro de treinamento nacional de
Wushu, fazendo uso de parte dos bens adquiridos
dentro da estrutura física da universidade, em modelo similar à parceria de sucesso com a Unicamp e
prosseguindo o projeto da CBKW de estabelecer centros de treinamento nas diversas regiões do país. Um
centro de treinamento em Brasília não beneficiará
apenas os atletas da cidade, mas atenderá outras regiões do país.
Enfim, se o sucesso do Mundial Júnior já era evidente pelo bom andamento e boa saúde financeira da
CBKW após o evento, é notório que os benefícios
estendem-se muito além do evento em si, deixando
um legado capaz de transformar o Wushu no país nos
próximos anos. A CBKW há de continuar trabalhando
para que tudo isso seja direcionado para um avanço
cada vez mais mais significativo do Wushu no Brasil.

Copyright© CBKW. Todos os direitos reservados

NEWSLETTER CBKW
JULHO - 2018
cbkw.org.br

/cbkwoficial

@cbkwoficial

IMAGENS MARCARTES DO 7º CAMPEONATO MUNDIAL JÚNIOR DE WUSHU
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