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1. O QUE É KUNG-FU? 

 

Kung-fu (do mandarim, "gong fu") é um termo chinês que significa trabalho 

duro ou tempo de dedicação. 

Pela arte marcial chinesa exigir muita dedicação e perseverança de seus 

praticantes, passou a ser reconhecida popularmente como kung-fu, embora 

qualquer outra atividade que exija os mesmos requisitos também possa ser 

denominada por este termo. 

Assim, na China, qualquer um que trabalhe com afinco dentro de sua 

atividade laboral, esforce-se na prática de algum esporte ou em qualquer atividade 

que exija dedicação pode a este ser atribuído o termo kung-fu. 

Desta forma, a arte marcial chinesa, abrangendo hoje cerca de 129 estilos 

diferentes (dado cedido pela federação chinesa de artes marciais em 2006), ficou 

mundialmente conhecida, principalmente através de filmes e seriados de televisão, 

como kung-fu. 

Atualmente, em busca de uma maior precisão técnica, vem se 

popularizando a denominação mais formal desta arte marcial, que seria o termo 

wushu, e que literalmente significa arte marcial (traduzido do mandarim). 

Fica assim compreendido que em se tratando de artes marciais chinesas, 

os termos kung-fu e wushu significam a mesma coisa e ambos são utilizados para 

denominar a arte marcial chinesa independente de seu estilo. 

Então, o que realmente seria kung-fu/wushu? 
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É um sistema de técnicas desenvolvidas há centenas e até milhares de 

anos, que tem como fim primordial o fortalecimento de seu praticante, seja físico 

ou mental. 

Além de englobar exercícios de defesa pessoal e o ensino de técnicas de 

combate, busca-se também o fortalecimento e capacitação do praticante de kung-

fu através de exercícios específicos, para que esse seja capaz de aplicar as 

técnicas aprendidas e melhorar sua qualidade de vida. 

É importantíssimo salientar que não há estimulo à violência, mas sim ao 

autoconhecimento, sendo isso um princípio filosófico e ideológico adotado pelos 

praticantes de kung-fu. 

O kung-fu pode ser considerado uma das atividades físicas mais completas 

que existe, mas também, por essa causa, torna-se complexo e exige dedicação 

de seus praticantes. Para que aquela alegação seja fundamentada podem-se 

analisar os benefícios trazidos por esta arte marcial: 

• aumento da força explosiva; 

• melhora do equilíbrio físico; 

• maior controle da respiração; 

• maior flexibilidade; 

• desenvolvimento da musculatura corporal; 

• aumento da agilidade; 

• melhora do condicionamento físico; 

• relaxamento mental; 

• maior autoconfiança; 
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• aprendizado de defesa pessoal; 

• entre outras. 

 

De acordo com o próprio presidente do departamento de estudos científicos 

relacionados ao kung-fu da federação chinesa de kung-fu, em 2006, sr. Kang Ge 

Wu, o principal objetivo do kung-fu é a harmonia. 

Tendo em vista todo o exposto, sendo o kung-fu/wushu tanto uma arte 

marcial como também um esporte, pode-se dizer que é indicado para todos os 

tipos de pessoas, homens ou mulheres, crianças ou idosos, portadores de 

deficiências ou não, estando todos passíveis a treinamentos específicos e 

individualizados. Ou seja, é indicado para todos que desejam melhorar sua 

qualidade de vida. 

 

Então, kung-fu, trabalhe duro. 

 

1.1. CLASSIFICAÇÃO DIDÁTICA DO KUNG-FU: 
 

• Os estilos de kung-fu são divididos em escolas; 

• As escolas são a unificação da didática de técnicas (sistema); 

• As técnicas são desenvolvidas a partir de movimentos de defesa e ataque; 

• Os movimentos do kung-fu têm como base as posturas. 
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1.2. CLASSIFICAÇÃO DOS ESTILOS DE KUNG-FU: 
 

Os estilos de kung-fu podem ser externos ou internos e/ou originados do 

sul ou do norte da china. Embora existamm pequenas diferenças de técnicas e 

enfoques, não existe um estilo que seja melhor ou pior, mas um ajuda a 

complementar o outro. 

 

• estilos internos: são aqueles que de uma forma mais objetiva têm o foco 

de seus treinamentos no controle da respiração e relaxamento corporal. Os 

três principais estilos internos são Taijiquan, Bagua Zhang e Xing Yi Quan; 

• estilos externos: Têm como foco de seus treinamentos tanto o 

desenvolvimento de força como o de agilidade. Alguns dos mais famosos 

são Shaolin Quan, Hung Jia Quan, Tang Lang Quan; 

• estilos do norte: Um antigo ditado chinês diz “bei tui nan quan”, que 

significa pés do norte e mãos do sul. Os estilos originados no norte da 

China normalmente desenvolvem mais golpes de pernas e posturas baixas, 

uma vez que sendo o Norte desse país região montanhosa, precisavam ter 

esses membros fortificados para melhor se locomoverem e se defenderem; 

• estilos do sul: tais estilos desenvolvem mais os braços do que as pernas, 

pois já que aqueles que viviam no sul da China estavam acostumados em 

viver em pequenos barcos, precisavam de uma técnica de luta que os 

ajudasse a manter a estabilidade em cima do barco enquanto se defendiam, 

além de técnicas de curta distância que pudessem aplicar em espaços 

limitados. 
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1.3. CONTEÚDO DIDÁTICO DE UM ESTILO DE KUNG-FU: 
 

De acordo com a Federação Chinesa de Wushu um estilo de kung-fu deve 

apresentar o seguinte conteúdo didático mínimo: 

 

• tao lu: forma de coreografia que pode ser treinada individualmente ou com 

outros, com armas ou sem, dividindo-se em duan lian, quando treinado 

individualmente, dui lian quando simula um confronto com outros 

praticantes e ji ti lian quando mais de um praticante perfaz os movimentos 

em unidade; 

• gong fa: técnicas esparsas de movimentação marcial, como exercícios 

andando e qi gong (exercícios respiratórios); 

• ge dou: técnicas voltadas diretamente ao trabalho de defesa pessoal e 

combate, tais como o trabalho de aparadores, aplicações marciais, qin na 

(defesa pessoal) e sanda (combate). 
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2. O INSTITUTO WULIN DAO 

 

O instituto Wulin Dao tem como objetivo a divulgação da arte marcial 

chinesa, assim como o seu desenvolvimento. 

Através de atividades de ensino e experimentação cultural o Instituto visa 

fazer da arte marcial chinesa uma atividade cada vez mais presente na vida da 

sociedade, resgatando o bem estar proporcionado por sua atividade e distribuindo 

todas as suas virtudes entre seus praticantes. 

Uma das maiores preocupações do Instituto é o ensino da arte marcial 

chinesa (kung-fu, wushu) de uma forma completa. 

Buscando resgatar a essência dos treinamentos tradicionais o Instituto 

objetiva formar artistas marciais completos, que de acordo com o seu código de 

ética (wude) tenham conhecimento em todos os principais ramos da arte marcial 

chinesa, como por exemplo, na defesa pessoal, combate, uso de armas, 

movimentos aéreos, respiração, etc. 

Outra preocupação do Instituto é com o ensino tanto prático quanto teórico 

de suas técnicas, fazendo com que o aluno além de desenvolver seu físico por 

meio de seus treinamentos, possa também desenvolver sua mente através do 

ensino da história, medicina e filosofia por detrás da arte marcial chinesa. 

Ao resgatar as técnicas que compõem o verdadeiro wushu, o Instituto tem 

também a responsabilidade de resgatar a filosofia ancestral que guia a prática da 

arte marcial chinesa até os dias de hoje. Essa filosofia, nas palavras do então 

diretor do departamento científico da Federação Chinesa de Wushu, Sr. Kang Ge 
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Wu, em palestra na Sede da Federação em Beijing em agosto de 2006, se resume 

em: “O objetivo do wushu é a harmonia. A harmonia do homem com a sociedade 

onde vive, a harmonia do homem com o seu próximo e a harmonia do homem 

consigo mesmo”. 

Assim, o Instituto Wulin Dao busca resgatar os aspectos tradicionais e 

adaptá-los a realidade contemporânea, preservando os ensinos que fizeram do 

wushu não só uma arte marcial, mas um modo de vida. 

 O significado do nome WULIN DAO: 

 Wulin é um termo poético literário que remete ao meio em que vivem os 

artistas marciais chineses. Em uma interpretação livre pode ser entendido como 

a interação entre os artistas marciais. 

 Literalmente significa: 

• Wu (o mesmo wu de wushu) significa marcial. Representa os artistas 

marciais; 

• Lin (o mesmo lin de shaolin) significa bosque. Representa o local de 

encontro e treinamento dos kungfuístas, como bosques, florestas, 

montanhas, etc; 

• Dao (o mesmo dao que nas artes japonesas se pronuncia do, com judô, 

aikido, etc) significa caminho. Representa um modo de vida. 

Assim, diante de tudo isso, Wulin Dao pode ser entendido como o modo de 

viver dos artistas marciais. 
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2.2. QUADRO DISCIPLINAR DO INSTITUTO: 
 
 O quadro disciplinar do Instituto Wulin Dao é composto por técnicas e 

estilos que podem ser treinados em conjunto ou separadamente, dividindo-se em: 

• ZHANGJIAQUAN; 

• XIANDAI WUSHU; 

• NEIJIAGONG (TAIJIQUAN); 

• SANDA; 

• DUAN BING. 
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3. ZHANG JIA QUAN 

 

Zhang Jia Quan pode ser traduzido literalmente como “punho da família 

Zhang”, e significa o estilo de kung-fu desenvolvido por essa família. 

Esse estilo de kung-fu é classificado como um estilo tradicional, ou seja, 

advém de uma tradição de séculos. 

Sua História remonta o fim do século XVI, início do XVII, quando a dinastia 

Ming sofreu a invasão de forças da Manchúria (descendentes dos mongóis), que 

usurpou o poder e deu início a dinastia Qing. 

Principalmente por terem sido conquistados por estrangeiros, desenvolveu-

se na China um grande sentimento de revolta contra os manchus, e muitos 

movimentos rebeldes se iniciaram nessa época. Como exemplo disso, estão a 

Companhia de ópera do Barco Vermelho e inúmeras sociedades secretas que 

possuíam o objetivo de restaurar o poder para a dinastia Ming. 

  Ressalta-se que muitas sociedades secretas iniciadas nesse período 

permanecem ativas até os dias de hoje. 

Com o fim da dinastia Ming, um exército rebelde se refugiou na província 

de Sichuan. Era esse exército composto por três regimentos, cada um comandado 

por um general. 

Esses três generais, com o objetivo de guiar os seus soldados para a vitória 

contra os invasores manchus, unificaram seus conhecimentos sobre kung-fu e 

criaram um estilo objetivo voltado para o combate e para guerra, ensinando-o a 

todos os seus soldados. 
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À esse estilo não foi dado nome devido a sua situação de guerra e rebeldia. 

A discrição era mais importante do que a fama. 

Esse exército, como todos os outros rebeldes, não conseguiu restaurar a 

dinastia Ming. 

Todavia, por volta do final do século XIX, um andarilho famoso por seu 

conhecimento de artes marciais e descendente 13ª geração desse estilo sem 

nome, encontrou um menino treinando artes marciais. 

Ao observar o menino percebeu que o mesmo tinha grande talento e 

procurou os pais da criança e pediu permissão para ensiná-lo. 

Devido à reputação de grande conhecedor das artes marciais, ao andarilho 

não foi negada a oportunidade de ensinar à criança, que se tornou a 14ª geração 

desse estilo sem nome, seu nome: Zhang Chang Zhen. 

Zhang cresceu e estudou para passar no concurso público para oficial do 

exército, concurso que além de necessitar do conhecimento técnico científico, 

também requisitava de conhecimentos marciais. 

Zhang se tornou oficial do exército e seus êxitos lhe conferiram muitas 

promoções, chegando a ser o responsável pela segurança de uma das entradas 

de Beijing (naquela época a capital da China era uma cidade completamente 

murada) e também guarda-costas do imperador, responsável por guardar a cidade 

proibida. 

Durante os anos em que Zhang Chang Zhen trabalhou como oficial da 

guarda imperial ficou muito famoso por seu cargo e por seu conhecimento sobre 
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o kung-fu e teve a oportunidade de conhecer muitos estudiosos das artes marciais, 

com os quais trocou técnicas e ensinamentos. 

Zhang teve a oportunidade de aprender técnicas shaolin de um eremita que 

vivia na montanha de Song shan (base do templo shaolin), técnicas de kung-fu 

tibetano, de um monge tibetano andarilho, técnicas de shuai jiao (estilo de kung-

fu que se aproxima do judô japonês), técnicas com diferentes armas de seus 

colegas militares, entre outras.   

Por ter acumulado tantas técnicas diferentes, unificou-as com o seu estilo 

original e criou o estilo de sua família Zhang Jia Quan. Esse estilo é extremamente 

prático e por derivar diretamente das técnicas de defesa e ataque do exército é 

muito objetivo. Não se preocupa com o caráter plástico, mas sim com a eficiência. 

Possui também uma grande ênfase terapêutica. 

Sobre esse personagem histórico muitas estórias foram criadas, assim 

como muitos livros, filmes e seriados de televisão. Entretanto, o estilo de kung-fu 

desenvolvido por ele só foi ensinado para membros de sua família, até o século 

XXI, quando começou a ser ensinado para todos os interessados. 

Zhang Chang Zhen é uma figura histórica de Beijing, conhecido também 

como Zhang San, e o estilo Zhang Jia Quan também é conhecido como Zhang 

San Men. 

Atualmente o estilo Zhang Jia Quan é ensinado através da escola Chang 

Zhen Guo Shu Guan, localizada em Beijing, e representada na Coréia do Sul, 

Japão, Estados Unidos e Brasil. 
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O Instituto Wulin Dao é o representante oficial do estilo Zhang Jia Quan na 

América Latina. 

 

3.1. GENEALOGIA: ZHANG JIA QUAN  
 
1ª GERAÇAO: ZHANG CHANG ZHEN  
 
2ª GERAÇAO: ZHANG SHAO PANG  
 
3ª GERAÇAO: ZHANG JIA LIANG  
 
4ª GERAÇAO: ZHANG XIAO HANG  
 
5ª GERAÇAO: SHIFU BRUNO BARROS (YANG YAN HUI)  
 
6ª GERAÇAO: DISCÍPULOS WULIN DAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO	WULIN	DAO	
 

Atualizada	até	10/2018	 	14	

	

4. XIANDAI WUSHU (ou Xin Wushu) 

 

 Como já foi citado, o kung-fu se divide em dezenas de estilos diferentes, 

entretanto o Instituto Wulin Dao, desenvolve o estilo de nome Xin Wushu, ou novo 

wushu (também conhecido como Xian Daí Wushu ou contemporâneo). 

 Este estilo foi desenvolvido por um conselho de gabaritados professores, 

todos oitavo ou nono dan, que reuniu os principais estilos da China e os unificou, 

unindo as melhores técnicas de cada estilo. 

 Com o objetivo de unificar os critérios competitivos do kung-fu e torná-lo 

uma arte ainda mais eficaz, o governo Chinês formou o conselho de professores 

acima citado e assim se originou o novo wushu. 

 Ressalta-se que o movimento em que se originou este estilo, desenvolveu-

se lentamente desde o início do século XX, com pensadores marciais como Huo 

Yuan Jia, passou pelo ponto de vista socialista do partido chinês e pela revolução 

cultural, culminando no ano de 1990, quando foi criada a Federação internacional 

de Wushu, na China.  

 Desta forma o Instituto Wulin Dao oferece aulas desse estilo com ênfase 

nas técnicas de shaolinquan, changquan e nanquan, unindo plasticidade e 

eficiência marcial. 
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5. NEIJIAGONG 

 

Este termo literalmente significa “trabalho da família interna”, e como pode 

ser compreendido através da leitura do sub-título 1.2, se refere ao treinamento 

interno conferido pelo INSTITUTO WULIN DAO. 

O treinamento de wushu conhecido como interno proporciona um maior 

autoconhecimento e desta forma possibilita um maior aproveitamento em todas 

as atividades do ser humano e em nosso caso específico no treinamento marcial. 

O aqui chamado treinamento interno é composto por uma série de técnicas, 

que nem sempre são esquematizadas em um mesmo estilo, mas que visam 

desenvolver um maior autoconhecimento. 

Desta forma, nas aulas de NEIJIAGONG, muitas vezes técnicas de estilos 

diferentes são compiladas com um mesmo objetivo. Entretanto, o conteúdo das 

aulas se divide em TERAPEUTICO E MARCIAL. 

As aulas de NEIJIAGONG MARCIAL oferecidas pelo Instituto tem como 

base o estilo TAIJIQUAN YANGJIA (“Estilo de tai chi chuan da famíla Yang”) e 

seu trabalho de combate, defesa pessoal, formas e armas. 

Ao treinamento do estilo mencionado são acrescidas diversas técnicas de 

QI GONG (vide o título RESPIRACAO ABDOMINAL) e ainda outras de GE DOU 

(subtítulo 1.3), complementando o trabalho principal. 

As aulas de NEIJIAGONG TERAPEUTICO não possuem objetivo marcial, 

mas o de proporcionar uma melhora na qualidade de vida de seu praticante 
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através de treinamentos de QI GONG, que possuem ênfase na respiração, 

correção postural, articulação, fortalecimento e relaxamento. 

As aulas de NEIJIAGONG MARCIAL são adequadas para quem deseja se 

formar no estilo TAIJIQUAN YANGJIA, ou para quem deseja acrescentar ao seu 

estilo de arte marcial, independente se chinês ou não, as técnicas mais profundas 

de QI GONG. O próprio atleta Rickson Gracie em documentário "Rickson Gracie, 

The Choke" diz: “Só quem controla a respiração tem a capacidade de controlar o 

seu próprio corpo”. 

Já, as aulas de NEIJIAGONG TERAPEUTICO são para todas as pessoas 

que buscam uma melhor qualidade de vida, também muito indicada para pessoas 

na terceira idade. 

 

5.1. TAIJIQUAN 
 

CARACTERÍSTCAS: 

O Taijiquan é mais um dos muitos estilos de kung-fu, entretanto possui 

características muito próprias que o distinguem dos demais, o que faz com que 

muitas pessoas pensem que não se encontra no rol dos estilos de Kung-fu. 

Dentre essas características está a ênfase dada ao relaxamento, ao 

autocontrole e aos exercícios respiratórios. Embora essas sejam características 

apresentadas por todos os demais estilos, no Taiji são enfatizadas e exploradas 

ao seu máximo. 
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Ao se deparar com os exercícios suaves que constituem uma parte do 

treinamento do taijiquan, muitos leigos não conseguem vislumbrar marcialidade 

nos movimentos. Entretanto, a técnicas suaves e os treinamentos lentos são 

apenas uma parte do treinamento, e aquele que se propõe a se aprofundar, 

rapidamente encontra as aplicações marciais e o próprio combate. 

 

ORIGEM: 

 

Quadro que remonta a criação do taijiquan por Zhang San Feng. Foto tirada pelo Professor Bruno na 

Montanha Wudang em 2006. 
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A origem das técnicas e do estilo está espalhada pela História da China, e 

muitos fazem referência ao médico Hua Tuo, que viveu no período dos Três 

Reinos (séc. III) e desenvolveu uma técnica de qi gong, baseada em cinco animais. 

Muitos identificam nisso a origem do taijiquan, pois os princípios utilizados nessa 

técnica são os mesmos utilizados no taiji, como o relaxamento, a suavidade dos 

movimentos e a respiração. 

Existem atualmente duas correntes de estudiosos que estudam a origem 

do Taijiquan e apontam para lados diferentes: 

1. Uma das correntes aponta a origem dos estilos conhecidos como taijiquan 

para a Vila Chen, na província de Henan. Nela teria sido originado o estilo 

no século XVII, por Chen Wang Ting. Sua origem derivaria de uma fusão 

de estilos. Ressalta-se que a província de Henan é o local de residência do 

templo shaolin e local onde nasceram muitos estilos de kung-fu. 

2. A segunda corrente aponta a criação do taijiquan pelo monge taoista 

chamado Zhang San Feng, no século XIII na montanha wudang. Para 

alguns esse monge teria aprendido kung-fu no templo shaolin em Henan e 

teria se isolado na montanha Wudang (província de Hubei), onde ao avistar 

uma luta entre uma garça e uma serpente desenvolveu os movimentos de 

taiji, baseando-se principiologicamente nos ensinamentos de Lao Zi (Tao 

te ching ou Dao De Qing). 

 

NOMENCLATURA: 
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 O nome Taijiquan significa, em uma tradução livre, punho supremo. 

É claro que não deve ser considerado acima de qualquer outro estilo de arte 

marcial, entretanto deve, esse nome ser entendido por causa da nova tecnologia 

em que o Taiji foi concebido. Tal tecnologia utilizava a leveza para vencer a 

brutalidade e representou uma grande mudança no conceito das artes marciais. 

 

ESCOLAS 

Hoje existem muitas escolas de Taijiquan, dentre elas: 

• Chen; 

• Yang; 

• Wu; 

• Wu; 

• Sun; 

• Hu Lei; 

• Wudang. 

 

5.2. YANGJIA TAIJIQUAN (Escola da família Yang): 

A História conta que enquanto a família Chen retia o conhecimento das 

técnicas do taijiquan criadas por seu patriarca, um homem chamado Yang Lu 

Chan, no século XIX, resolveu se infiltrar na família para aprendê-las. 

O estilo não era ensinado para homens que não fossem da família Chen, 

então, Yang precisou infiltrar-se como serviçal da casa Chen. Durante seus anos 
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de serviço, Yang estudou secretamente os movimentos e a teoria do estilo e 

desenvolveu uma maneira própria de aplicá-lo. 

Certo dia, um desafiante apareceu na escola para “aprender” com os 

lutadores da família Chen (maneira educada de se desafiar um oponente). 

Entretanto, os melhores lutadores estavam viajando e o patriarca da família já 

estava muito idoso e adoentado. Para evitar que a família caísse em desonra 

Yang aceitou o desafio despertando a surpresa de todos. 

Para acentuar ainda mais a surpresa, Yang Lu Chan venceu o desafio e 

conferiu honra à família Chen, contando ao patriarca como aprendera o estilo. 

Em agradecimento e reconhecimento o patriarca Chen conferiu o diploma 

para Yang. Restando ainda hoje na vila Chen um monumento que retrata o 

momento em que o patriarca Chen confere o certificado para Yang Lu Chan. 

Após esse fato, Yang Lu Chan foi para Beijing, a capital do império, onde 

difundiu o estilo de taijiquan agora modificado por ele, vindo a ser chamado de 

estilo de taiji da família Yang. 

Seu sobrinho, Yang Cheng Fu, médico, vislumbrou no treinamento do estilo 

de sua família um grande víeis terapêutico e passou a adaptá-lo e ensiná-lo aos 

seus pacientes. 

Dessas adaptações foi sedimentado o estilo Taijiquan Yang Jia, que se 

tornou muito popular em Beijing, de lá se difundiu e hoje é o estilo de taijiquan 

mais praticado no mundo. 
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6. SANDA (SANSHOU) 

 

Sanda que em mandarim significa “luta livre”, também conhecido como 

sanshou, do mandarim “mãos livres”. É a técnica existente nas artes marciais 

chinesas para o combate sem o uso de armas. 

A técnica conhecida como Sanda ou Sanshou tem a sua origem remota 

ligada ás competições de combate entre membros de escolas distintas. Sabe-se 

que na China de hoje, existem oficialmente cadastrados mais de 150 estilos de 

kung-fu diferentes (dado fornecido pela Federacao Chinesa de Wushu), e durante 

a sua História muitos embates interestilos foram realizados. 

Entretanto, como se avaliar esses embates se existem muitos estilos 

diferentes, com técnicas diferentes e ênfases diferentes? Para isso seria 

necessário uma normatização capaz de unificar e facilitar a formação de um juízo 

sobre esses combates de modo a se avaliar um vencedor e um perdedor. 

Essa compilação de técnicas e normas evoluiu ao longo dos anos e 

culminou com a sua compilação padronizada pela Federação Chinesa de Wushu 

em 1990, data de sua fundação. Salienta-se que essa compilação específica é 

atualmente a adotada pela Federação Internacional de Wushu (IWF) e pela 

Confederação Brasileira de Kung-Fu e Wushu (CBKW). 

É importante salientar que embora haja um padrão internacional, nada 

impede que escolas, associações, federações ou até mesmo campeonatos 

específicos criem suas próprias regras para serem utilizadas em circunstancias 
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específicas. Todavia é fundamental que o praticante esteja ciente da existência 

de um padrão internacional oficial. 

Algumas federações fazem a distinção entre Sanda e Guoshu. Convem 

explicar que o termo guoshu, que significa arte nacional, foi conferido ao kung-fu 

no final do século XIX quando muitos estrangeiros desembarcaram na China para 

explorá-la. Nessa ocasião, Para valorizar a arte marcial chinesa diante do boxe 

ocidental e das artes marciais de outros países, os próprios chineses num ato de 

ufanismo distinguiam o kung-fu chamando-o de arte nacional. 

Sendo assim, o termo guoshu significa a mesma coisa que kung-fu ou 

wushu, ou seja, são termos usados para nomear as artes marciais chinesas. 

Entretanto, aqueles que diferenciam a técnica de combate de nome sanda 

da técnica de combate nomeada de guoshu, o fazem por que utilizam uma 

compilação de técnicas diferente do padrão internacional estabelecido pela IWF. 

Ressalta-se que não existe nada de errado nisso, é simplesmente uma 

escolha em nome de se enfatizar técnicas e aplicações distintas. 

Após todo o exposto, fica fácil de entender que o sanda ou sanshou é uma 

técnica de combate, que se enquadra dentro das técnicas de gedou 

(imprescindíveis para a composição de um estilo de kung-fu, vide sub-título 1.3), 

que foi internacionalizada e pode ser praticada isoladamente ou em conjunto com 

qualquer estilo de kung-fu. 

Sendo assim, a técnica sanda pode ser praticada em escolas de estilos 

internos (como acontece na vila Chen e na montanha Wudang) e em escolas 

externas (como na montanha de Song Shan, no Templo Shaolin). 
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   O sanda, como exposto acima, se baseia no combate entre duas pessoas 

desarmadas e por isso não pode abranger todas as técnicas de kung-fu, já que 

muitas vezes se baseia em situações de confronto contra mais de um oponente 

ou com a utilização de armas. 

 Os golpes utilizados no sanda, levando em conta a explicação acima, são 

compostos por socos, chutes e projeções (lembrando que em algumas categorias 

pode ser ainda utilizadas as cotoveladas e joelhadas). 

 Durante o combate os combatentes se utilizam de equipamentos protetivos 

com o objetivo de assegurarem sua integridade física. 

 Cabe lembrar, que o objetivo do kung-fu é a harmonia e por isso, não se 

deve treinar o sanda com agressividade ou negligenciando os equipamentos de 

segurança. O objetivo é o fortalecimento do corpo e não a sua destruição. 
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7. DUAN BING 

 

O treinamento de kung-fu com armas não se restringe a formas e 

coreografias, muito pelo contrário, os tao lu (vide sub-título 1.3) são simplesmente 

uma parte do treinamento. 

Ao restringir o treinamento com armas a coreografias, o praticante de kung-

fu está se impedindo de avançar no conhecimento das aplicações daquilo que 

está treinando, não havendo então nenhum outro objetivo além da plasticidade. 

Todavia, ao buscar um conhecimento completo e ao se aprofundar no Duan 

Bing, o praticante estará aproveitando todos os benefícios dos treinamentos com 

armas (vide o sub-título: O arsenal de armas do wushu).  

Desde os primórdios o treinamento de armas de corte era efetuado com 

armas de madeira para que seus praticantes pudessem se exercitar e se 

confrontar sem se ferir. 

Outras tecnologias foram implantadas e hoje as armas de treinamento são 

devidamente acolchoadas, além do corpo também ser protegido com capacete, 

colete e luvas. 

A técnica conhecida na China como Duan Bing, que significa arma curta, 

tem o objetivo de desenvolver habilidades reais de defesa e ataque com armas 

cortantes como espadas e facões (jian e todo o tipo de dao, respectivamente). 

Assim como o Sanda, o Duan Bing é uma técnica genérica, podendo ser 

práticada e incluída no currículo de qualquer estilo de kung-fu. 
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O Instituto Wulin Dao por se preocupar com o treinamento completo do 

kung-fu oferece ao praticante de qualquer estilo de kung-fu este complemento, 

esquecido por muitas escolas e de difícil oferta nos dias de hoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


