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Entre o final de setembro e início deste mês foi reali-
zado em Burgas na Bulgária o 3º Campeonato Mun-
dial de Taijiquan. A competição é parte do projeto da 
IWUF de desenvolver de forma mais ampla a prática 
dos estilos internos de Wushu. O taijiquan já é parte 
integrante dos Mundiais de Wushu e Kungfu e capi-
taneia o projeto olímpico para o Wushu. Para IWUF a 
modalidade é o grande trunfo do Wushu na corrida 
olímpica por três fatores: ser uma modalidade muito 
atrativa, ser muito diferente de qualquer outra mo-
dalidade olímpica e possuir um grande número de 
praticantes e admiradores em todo o mundo. Por-
tanto, um mundial dedicado totalmente aos estilos 
internos é mais uma forma de fortalecer o esporte.
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O evento confirmou a tendência das edições anterio-
res, com crescimento na adesão e aumento no nível 
técnico das equipes. O Brasil, assim como nas duas 
edições anteriores, se fez presente. A equipe brasi-
leira foi composta pelo treinador Paulo Sakanaka e 
quatro atletas, e apresentou bom desempenho nas 
competições. 

O Departamento de Wushu Interno volta a atenções 
agora para a disputa do Campeonato Pan-Americano 
de Wushu, a ser realizado em Novembro na Argenti-
na. Além dos atletas de interno, integrarão a Seleção 
Brasileira de Wushu os atleta de Wushu Sanda e Mo-
derno.

Marta Guedes, Taijijian.Delegação Brasileira no Mundial de Taijiquan.

BRASIL SEDIA FÓRUM INTERNACIONAL DE QIGONG-SAÚDE
A CBKW realizou neste mês de outubro o Fórum In-
ternacional de Qigong-Saúde 2018 em parceria com 
a International Health Qigong Federation (IHQF). A 
entidade internacional vem desenvolvendo uma sé-
rie de ações para promover internacionalmente a 
modalidade e o Brasil tem sido uma peça central nas 
ações visando a América Latina. 

Este fórum contou com palestras, cursos técnicos e 
exames de duan (graduação), conduzidos por espe-
cialistas técnicos chineses. Foram mais de 50 parti-
cipantes entre brasileiros, argentinos e peruanos. 
Durante quatro intensos dias de estudos e práticas a 
avaliação geral foi muito positiva, com muitos relatos 
de satisfação dos participantes.

O Qigong-Saúde trata de métodos que, embora 
muito comuns dentro dos sistemas tradicionais de 
wushu, foram sistematizados pela IHQF visando uma 
organização que permitisse aumentar a dissemina-
ção das diferentes técnicas de Qigong, através de 
uma metodologia acessível para  os praticantes e de 
fácil massificação.

No Brasil, as atividades em parceria com a IHQF ocor-
rem desde 2015 e vem angariando novos pratican-
tes. O objetivo do Departamento de Qigong-Saúde é 
trazer atividades regulares para os praticantes den-
tro da estrutura de encontros nacionais já realizados 
pela CBKW e tentar viabilizar a introdução das com-
petições de Qigong-Saúde.
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Curso Técnico de Mawangdui.Cerimônia de Abertura.

BRASIL É PRATA NA 9ª COPA DE SANDA
Evento de elite do Sanda realizado a cada dois anos, a 
Copa do Mundo de Sanda reúne os melhores atletas 
da modalidade do mundo. Participam da competição 
os quatro medalhistas do último campeonato mun-
dial. A nona edição da copa foi realizada em Hang-
zhou na China, no período de 24 a 29 de outubro e 
contou com a participação de 60 atletas de 23 países.

O Brasil esteve representado pela a atleta Edineia 
Camargo, sob a supervisão de seu treinador Woes-
cley Bambil. A atleta foi a única representante do 
continente americano na competição. Uma vez que 
somente três das quarto atletas classificas confirma-
ram participação no evento, todas as atletas tiveram 
que se enfrentar. Edineia enfrentou em sua primei-
ra luta a atleta iraniana, atual bicampeã mundial 
categoria, e foi derrotada. Na segunda luta a adver-
sária foi a atleta argelina e a brasileira se recupe-
rou bem do revés inicial ganhando de forma clara,

resultado que lhe assegurou a conquista da medalha 
de prata.

Um grande feito, mas competições como esta  envol-
vem muito mais que o resultado, como evidenciado 
nas palavras da atleta brasileira: “Foram dias incrí-
veis, era um sonho participar da Copa da Mundo, re-
almente é uma sensação única. Estou voltando para 
casa muito feliz e com grande aprendizado”. E refor-
çado por seu treinador: “Foi um espetáculo, lutas de 
brilhar os olhos, atletas completos em todos os sen-
tidos, uma experiência e tanto, foi tudo perfeito”.

O Sanda do Brasil vem somando bons resultados 
sistematicamente, domínio em âmbito continental 
e medalhas em mundiais. Esta medalha de prata na 
principal competição da modalidade no mundo re-
força o trabalho desenvolvido pelo Departamento de 
Sanda ao longo dos últimos anos. 

Edineia no pódio, medalha de prata.Edineia, em vermelho, contra argelina.


