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Editorial

A World Chen Xiaowang Taijiquan 
Association foi fundada mundialmente 

em 1994 pelo Grão-Mestre Chen Xiaowang 
e pelo seu primeiro discípulo no Ocidente, 
o Mestre Jan Silberstor!.  Durante o 
último seminário do Grão Mestre no 
Brasil, em 2002, a Profª Liana Netto 
convidou Jan para ministrar seu primeiro 
seminário em Salvador no ano seguinte, 
e dar continuidade ao trabalho iniciado 
pelo Grão-Mestre.  Como os seminários 
tornaram-se regulares e Jan vislumbrou a 
possibilidade de um trabalho a longo prazo, 
em 2006 ele obteve de Chen Xiaowang a 
autorização formal para a fundação do ramo 
brasileiro da WCTA, e em 2007 a Associação 
começou a aceitar membros.

Desde a sua fundação, a WCTA-Br já 
trouxe ao Brasil três mestres da 20ª geração 

da família Chen, a "m de proporcionar aos 
alunos o contato direto com a fonte do 
Taijiquan.  Já "liamos mais de 300 membros 
e formamos mais de 50 Instrutores com 
quali"cação para serem assistentes em 
aula, e 20 Instrutores Sêniores, que estão 
aptos a ministrar aulas autonomamente.  
Mais de trinta seminários já foram 
organizados, e estamos presentes em 8 
estados do país.  O Mestre Jan Silberstor! já 
ofereceu, na sua casa no Brasil, mais de uma 
dezena de oportunidades de retiro para 
aqueles que desejam praticar em imersão. 
Cinco membros brasileiros da associação já 
foram à Alemanha receber treinamento na 
WCTAG, nossa associação-irmã.

A WCTA-Br segue sempre expandindo 
seus horizontes.  Ano passado tivemos 
a alegria de receber no Brasil a visita dos 
nossos irmãos do Chile, durante o seminário 
de Tuishou do Mestre Chen Ziqiang no 
Rio de Janeiro.  A delegação, liderada 
pelo Instrutor Rafael Mena Lazcano, de 
Valparaíso, contou com mais dois alunos.  
Embora esta não tenha sido a primeira 
ocasião em que um seminário no Brasil 
atraiu a visita de alunos de outros países, foi 
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a primeira vez em que os visitantes vieram 
representando um ramo da WCTA.

Durante a visita, recebi o convite de Rafael 
Mena para ensinar no Chile em Setembro de 
2016, ministrando meu primeiro Seminário 
Internacional.  Fui recebido no aeroporto 
de Santiago por Rafael e seus alunos, e 
ensinei a Forma de Lança da famíia Chen, e 
a Laojia Yilu, num programa de quatro dias 
completos, nas cidades de Valparaíso e Viña 
del Mar.  O público foi excelente, com um 
total de mais de 30 pessoas participando dos 
dois conteúdos.

Pude veri"car os belos frutos do 
ensinamento iniciado por Jan Silberstor! 
e por Chen Yingjun, e cultivado pelos 
professores daquele país.  Ainda mais 
grati"cante foi constatar que a nossa visão 
de uma estrutura associativa e de um 
currículo padronizado comuns à vários 
países, é o que permite a integração 
concreta destes.  É recompensador iniciar 
um seminário e ver os alunos aplicando os 
mesmos princípios do Desenrolar a Seda 
que nós treinamos diariamente em casa, a 
mesma forma, e ouvir suas dúvidas.  E acima 
de tudo, ver que aquilo que aprendemos 
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dos mestres e que descobrimos treinando, 
responde às dúvidas dos alunos em outro 
país, e ajuda-os a progredir.  A sensação de 
pertencer a algo maior que nós mesmos nos 
localiza, e dá-nos raiz.

Após o seminário em Valparaíso e Viña 
del Mar, fui a Santiago para encontrar, 
junto com Rafael, os Instrutores Miguel 
Sabaj e Claudio Pinto Ortiz, fundadores 
da WCTA-Chile, e Héctor Lopez, 
organizador dos seminários de Jan 
Silberstor! no México, que viajou ao Chile 
especialmente para o encontro.  Nesta 
reunião o"cializamos os planos de unir as 
Associações de cada país dentro de uma 
organização Latino-Americana, a WCTA-
Lat.  Os primeiros efeitos já estão em 
andamento, e a fundação o"cial ocorrerá 
durante o retiro de Abril, na casa do 
Mestre Jan, na Bahia.

A partir de 2018 a revista da WCTA será 
bilíngue (português-espanhol), a presença 
na internet das Associações será integrada, 
e o intercâmbio de treinamento será 
intensi"cado, com estadias dos alunos de 
outros países no Brasil, para treinamento.

O ano de 2016 representou também 
mais um marco para nossa Associação no 
Brasil: recebemos pela primeira vez o Mestre 
Chen Ziqiang, Técnico-Chefe da Escola de 
Taijiquan de Chenjiagou.  Esta é a escola 
gerida pela família Chen no vilarejo onde 
nasceu nossa arte.  Durante sua estada, 
assinei com Chen Ziqiang o contrato de 
representação da Escola de Chenjiagou, o 
que confere à WCTA-Br a qualidade de Filial 
O"cial da Escola de Chenjiagou.
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A WCTA foi fundada em 1994 pelo 
Grão-Mestre Chen Xiaowang com 

a participação do seu discípulo Jan 
Silberstor!. O objetivo da Associação 
é difundir o Taijiquan da família Chen, 
de Chenjiagou, e o conhecimento é 
transmitido conforme o ensinamento do 
Grão-Mestre.

A WCTA está presente atualmente 
em 35 países, congregando centenas de 
professores e instrutores, e milhares de 
alunos. É possível aprender o Taijiquan 
estilo Chen em um país ou cidade, e 
durante uma viagem ou após uma 
mudança continuar a sua prática em outro 
local, e ter certeza de que o conteúdo do 
treinamento será o mesmo.

A qualidade e a transmissão "el do 
ensinamento são garantidas pela presença 
regular dos mestres da família Chen, que 
viajam constantemente para ministrar 
seminários. Ao mesmo tempo, o progresso 
técnico do praticante é assegurado 
pela existência de um professor sempre 
mais quali"cado: isto se estende até o 
Grão- Mestre e líder da Associação, Chen 
Xiaowang. A Associação é, por isto, um 
canal de ligação entre todos os alunos 
"liados e os mestres da família Chen.

A WCTA-Br foi fundada em 2006, 
através de autorização formal do Grão-
Mestre Chen Xiaowang, e funciona sob 

seu patriarcado. Os fundadores foram o 
Mestre Jan Silberstor! e Liana Netto, e a 
cerimônia ocorreu durante o 4º Seminário 
do Mestre Jan Silberstor! em Salvador, 
na Bahia. A WCTA-Br está presente em 8 
estados do Brasil através de seus instrutores 
certi"cados, e em todo o país através de 
seus membros "liados.

A WCTA representa a concretização da 
visão do Grão- Mestre Chen Xiaowang de 
uma organização que apóie e fomente o 
desenvolvimento do Taijiquan estilo Chen 
no mundo. Ao associar-se à WCTA você:

t�1BTTB�B�JOUFHSBS�P�DPSQP�EF�BMVOPT�EP�
Grão-Mestre Chen Xiaowang, e começa a 
receber o ensinamento da família Chen.

t�$PNFÎB�B�UPNBS�QBSUF�OP�QSPHSBNB�
de quali"cação da WCTA. O tempo de 
treinamento no sistema é um dos requisitos 
para quali"cação, e ao associar-se o tempo 
começa a ser computado.

t�5FN�BDFTTP�B�EFTDPOUPT�FTQFDJBJT�BP�
participar dos seminários internacionais e 
eventos promovidos pela WCTA.

t�"QØJB�B�EJWVMHBÎÍP�F�EFTFOWPMWJNFOUP�
do Taijiquan estilo Chen no mundo, e 
favorece a elevação do nível técnico do 
Taijiquan em geral.

A ASSOCIAÇÃO CONTA COM VOCÊ

Mantenha-se  
em dia com a  
sua anuidade

É com a arrecadação das anuidades que a 
WCTA-Br obtém fundos para confeccionar as 
carteiras dos membros "liados, fazer anúncios 
dos seminários, manter o website no ar, editar 
esta revista, e enviá-la para você.

Faça o depósito da sua anuidade em dia.  
O vencimento é dia 25 de Março.

Dados Bancários
Valor: R$110 (cento e dez reais)
Banco: Itaú (341)
Agência: 0563
Conta-Poupança: 34876-2
Titular: Eduardo Lucciola Molon

Atenção: esta é uma conta-poupança, 
selecione a opção correta se "zer um DOC, ou 
o DOC voltará.

Faça depósito identi"cado ou envie o 
comprovante para: secretario@wcta.com.br

Depósitos após a data de vencimento:
t�Até o dia 25 de Abril: R$120 (cento e vinte reais)
t�Até o dia 25 de Junho: R$130 (cento e trinta reais)

Somente serão concedidos os descontos 
nos seminários para os membros que 
estiverem em dia com a anuidade. Os 
instrutores que não efetuarem o depósito da 
anuidade até o dia 10 de Junho deixarão de ser 
listados no website da Associação.

Jan SIlberstor" é o fundador e  
Diretor Técnico da WCTA-Br. 

No treinamento pro"ssional damos 
particular atenção à seriedade e à

qualidade. Nossos professores crescem dentro 
de nossa família, a qual representam mais 
tarde. Não somos uma maquinaria comercial, 
que treina e depois deixa rapidamente os 
assim chamados “professores de Taijiquan” 
com qualquer diploma. Nossos professores são 
apoiados a todo tempo pela Associação e, por 
sua vez, apoiam o desenvolvimento da própria 
Associação. Em nosso nome, eles informam e 
atestam nossa qualidade e compromisso.

Nós nos consideramos como uma grande 
família tradicional, onde todos fazem sua 
parte, e todos lucram com isso. O professor 

T aijiquan (Tai Chi Chuan) é uma das 
artes marciais chinesas antigas. Serve 

para o cuidado com a vida, a saúde, o 
desenvolvimento holístico do corpo e da 

surgiu na família Chen, utiliza a "loso"a do 
Yin e Yang e suas fases de mudança, e a 
harmonização do corpo, mente e espírito. 
Ele combina movimentos de auto-defesa 
(Wushu), com a condução da energia 
interna (Chi Kung) e é considerado arte 
marcial interna.

Como a energia interna está no lugar 
da força muscular, o Taijiquan pode ser 
praticado do mesmo modo por jovens 
e velhos, homens e mulheres, grandes e 
pequenos, com sucesso. Desde meados 
do século passado Taijiquan foi ensinado 
também para interessados fora da família 
Chen. A partir desta data se desenvolveram 
os estilos mais diversos, tais como das 
famílias Yang, Wu, Wuu e Sun.

O estilo Chen é a origem de todos os 
sistemas familiares de Taijiquan, e desde 
então se espalhou por todo o mundo. Taiji 
descreve o homem como ligação entre o 
céu e a terra e lhe dá sentido (Tao).

fornece para cada aluno não somente a 
instrução quali"cada, mas cria também a 
ligação destes com os mestres, favorecendo-
lhes o aprimoramento e a ascensão até a 
conquista da maestria. Asseguramos, desse 
modo, o melhor apoio ao aluno.

O treinamento ocorre individualmente na 
estrutura das aulas regulares semanais, dos 
seminários ou da instrução particular. Isso 
é requerido até que o estágio seguinte seja 
alcançado. Então ocorre um “exame”, apenas 
para o"cializar tal promoção. Uma vez que 
o instrutor principal já conhece muito bem 
o treinamento do aluno, ninguém falha 
totalmente neste “exame”. Representa muito 

mais um acordo e um treinamento avançado 
particular adicional, cuja "nalidade é 
demarcar um novo estágio de sua carreira.

A "loso"a da WCTA-Br é de Educação 
Continuada, ou seja, os instrutores e 
professores certi"cados devem manter sua 
pro"ciência e atestá-la regularmente. Por 
isto, os certi"cados emitidos têm a validade 
de dois anos a contar da data do exame, e 
devem ser renovados regularmente.

Os diferentes graus de treinamento são 
descritos a seguir (o 5º nível de certi"cação 
e de Sifu, ou Mestre, e é outorgado 
exclusivamente pelo Grão-Mestre  
Chen Xiaowang):

Nível de Treinamento Período Requerido Prerrogativas Conteúdo Curricular

Instrutor 2 anos Ensinar como assistente
Zhanzhuang; Chansijin (1º e 2º tipos)
Tuishou com uma mão
Forma de 19 movimentos

Instrutor Sênior 4 anos Ministrar aulas regulares
Laojia Yilu; Tuishou (2º tipo)
Treinamento básico com armas
Treinamento básico de aplicações

Professor 8 anos Iniciar sua própria escola
Espada, sabre, lança, bastão e alabarda; Tuishou dos tipos 3, 4 e 5;
Laojia Erlu; Forma de 38 movimentos; Aplicações e defesa pessoal;
Teoria conceitual do Taijiquan

Professor Sênior a partir de 10 anos

Ministrar cursos e
seminários nacionais;
Examinar Instrutores
Assistentes

Xinjia Yilu e Erlu; Espada Dupla e Sabre Duplo;
Forma com a bola maciça;
Dagan (bastão de 3m)

O que é Taijiquan

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

mente, bem como para a auto-defesa. É 
meditativo e fortalece o corpo, promove 
o desenvolvimento da energia interna (Qi) 
e, como tal, pode ser usado tanto para 
"ns terapêuticos quanto para a luta. Os 
movimentos são suaves e #uidos, cheios de 
beleza, expressão e energia.

Taijiquan vai, na sua maneira, muito 
além dos programas de "tness normais, 
e pode ser seguido pela sua "loso"a 
essencial como um caminho de vida, mas 
também apenas como um passatempo. 
Seu valor para a saúde é reconhecido, e 
em todo o mundo companhias de seguros 
de saúde cobrem parcialmente os custos 
de aulas.

Como uma arte marcial, ele segue as 
práticas tradicionais, e especialmente 
no presente pode ser usado em todas as 
situações. É provavelmente o estilo mais 
amplamente usado de Gongfu (Kung Fu) 
no mundo. Este sistema, que séculos atrás 
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Chen Yingjun nasceu em 1976 em 
Chenjiagou e é o segundo "lho do 

Grão-Mestre Chen Xiaowang, portanto 
herdeiro da 20ª geração da família Chen. 
Chen Yingjun pratica diligentemente 
desde a infância, seguindo uma severa 
rotina diária de treinamento, com o 
objetivo de manter viva a tradição e a arte 
dos seus ancestrais.

Em 1994 ele emigrou com seu pai 
para a Austrália, e começou a auxiliá-lo 
em seminários internacionais. Ao mesmo 
tempo, praticando dia e noite sob a 
orientação minuciosa do Grão-Mestre, 
atingiu uma compreensão profunda dos 
métodos e princípios do Taijiquan, o que 
fez com que sua habilidade aumentasse 
substancialmente. Tendo também 
adquirido uma larga experiência com 
ensino, Chen Yinjgun recebeu convites 
para lecionar na Inglaterra, Irlanda, Polônia, 
Austrália, Chile, Alemanha, e desde 2008 
também ministra seminários no Brasil.

CHEN YINGJUN

RIO DE JANEIRO
Agosto/Setembro de 2017
Inscrições: (21) 98571-8080 Eduardo Molon
 
Con!rme datas e outras informações em: 
http://taijiquan.pro.br
(datas sujeitas a alterações sem aviso prévio)

Jan Silberstor! nasceu em 1967 em 
Hamburgo, com 22 anos decidiu viajar 

para a China para dedicar-se a aprender, 
e morou em Xi’an e Chenjiagou por 4 
anos. No vilarejo da família Chen foi 
aceito por Chen Xiaowang como seu 
primeiro discípulo ocidental. Quando o 
Grão-Mestre mudou-se para a Austrália, 
Jan continuou viajando anualmente para 
Sydney para prosseguir treinando com 
Chen Xiaowang. Em Sydney Jan participou 
da fundação da WCTA, a associação que 
representa mundialmente o Grão-Mestre. 
Sob sua liderança a WCTA espalhou-se 
por mais de 120 cidades na Alemanha, e 
hoje conta com mais de 250 professores 
certi"cados e 2500 membros, organizando 
dezenas de seminários anuais. Jan é 
mundialmente considerado um dos mais 
habilidosos alunos de Chen Xiaowang. 
Atualmente, recebe convites para ensinar 
em mais de 15 países.

Jan ministra seminários no Brasil desde 
2004, e em 2006 fundou com Liana Netto 
o ramo brasileiro da WCTA, a WCTA-Br, 
ocupando por determinação do Grão-
Mestre o cargo de Diretor Técnico.

BRASÍLIA
29/09 a 03/10 de 2017
Primeiro Acampamento de  
Treinamento em Brasília
Inscrições: (61) 9286-6138 Monica Han

RIO DE JANEIRO
27/01 a 29/01 de 2017 e
26/01 a 28/01 de 2018
Inscrições: (21) 98571-8080 Eduardo Molon

Con!rme datas e outras informações em: 
http://wcta.com.br
(datas sujeitas a alterações sem aviso prévio)

JAN SILBERSTORFF
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RETIROS COM JAN SILBERSTORFF

Chen Ziqiang nasceu em 1976, em 
Chenjiagou, no distrito de Wen, 

província de Henan, China. É o "lho mais 
velho do Grão-Mestre Chen Xiaoxing, 
portanto um dos herdeiros da 20ª geração 
da família Chen, e sobrinho de Chen 
Xiaowang. Chen Ziqiang começou seu 
treinamento aos quatro anos de idade, 
e vem participando de torneios formais 
de Taijiquan desde os dezenove anos, 
conquistando medalhas de ouro em todas 
as categorias em que competiu.

Chen Ziqiang tem especial predileção 
pelo treinamento de Tuishou e Sanshou. 
Com apenas 1,65m de altura e pesando 
70kg, ele parece pequeno perto de seus 
oponentes, mas seu enraizamento, força e 
técnica superiores fazem com que ele seja 
um exemplo do que o Taijiquan de alto 
nível é capaz. Atualmente, Ziqiang auxilia 
seu pai na direção da Escola de Taijiquan 
de Chenjiagou, ocupando a posição 
de Técnico-Chefe. Seu temperamento, 
competitivo na juventude, hoje deu lugar 
ao de um professor dedicado, que guia os 
alunos com gentileza através da arte dos 
seus ancestrais.

RIO DE JANEIRO
12 a 14/05 de 2017
Inscrições: (21) 99280-0636 Paulo Motta ou
(21) 98571-8080 Eduardo Molon

Con!rme datas e outras informações em: 
http://wcta.com.br
(datas sujeitas a alterações sem aviso prévio)

CHEN ZIQIANG

Duas vezes por ano, o mestre Jan 
Silberstor! recebe um número 

limitado de alunos na sua casa, para retiros 
de treinamento.  Os retiros tem de 4 a 7 
dias de duração, e a alimentação é sempre 
vegetariana.  Os alunos podem acampar 
no próprio jardim da casa, ou hospedar-se 
na vizinhança.

O programa de treinamento varia com 
a ocasião, podendo ser básico, ou incluir 
o aprendizado de armas tradicionais, 
meditação, ou alquimia interna. Além 
da prática do Taijiquan, mestre Jan 
Silberstor! ministra palestras diariamente, 
de acordo com os assuntos solicitados 
pelos presentes, e faz a maioria das 
refeições com os alunos.

ILHA DE ITAPARICA / BAHIA

Datas em 2017 

8 a 12 de Abril
Excepcionalmente em 2017, o retiro de Abril 
será oferecido somente  à WCTA-Chile

2 a 5 de Novembro
Aberto a todos os membros da WCTA-Br
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Patrícia Przybylski é certi!cada  
no Nível 1 pela WCTA-Br.

Patrícia Przybylski Chen Yuxia Chen Guizhen

As mulheres e 
o Taijiquan

É comum que o iniciante no Taijiquan 
julgue tratar-se de uma arte marcial 

genuinamente masculina, quer porque 
imagina ser necessário o emprego de 
força física nas formas e aplicações, 
quer porque a maioria dos praticantes 
e dos atuais grandes mestres 
mundiais no Oriente (Gão-Mestre 
Chen Xiaowang, seus descendentes 
e familiares) e no Ocidente (Mestre 
Jan Silberstorff) são homens, sendo 
reduzida a divulgação nos meios de 
comunicação de mulheres ligadas a 
esta prática. No entanto, a in!uência 
e a contribuição feminina para o 
desenvolvimento do Taijiquan é muito 
maior do que se imagina.

Basta pensar que Yuenü, o primeiro 
“herói” da história das artes marciais 
chinesas, era, em verdade, uma 
heroína. Yuenü, que signi"ca “A dama 
de Yue”, foi, segundo a mitologia, 
uma espadachim nascida em Yue, 
província de Zhejiang, que teria vivido 
no reinado de Goujian (496-465 AC). 
Conforme consta de uma passagem 
do livro “Wu Yue Chun Qin, Gou Jian 
Shi San Nian” (História de Wu e Yue, 
Décimo Terceiro Ano do Reino do 
Rei Gou Jian), Yuenü vivia em uma 
!oresta e aprendeu a lutar caçando 
com seu pai, tendo sido convidada 
pelo rei, após impressioná-lo com a 
demonstração de suas habilidades 
e "loso"a de combate, a treinar o 

Wei Huacun, nascida em Recheng, 
província de Shandong.

Wei Huacun teve formação taoísta, 
sendo considerada a matriarca da 
escola da “Claridade Suprema”, a 
qual liderou. Praticou o Dao por 
toda sua vida, o que lhe conferia 
condições intelectuais e elevação 
moral para escrever o referido livro. 
É possível, contudo, que o tenha 
apenas compilado a partir de textos 
antigos ou, ainda, recebido o texto 
espiritualmente, conforme conta a 
lenda. Seja como for, dúvida não há 
que a Sra. Wei operou a divulgação 
de seu conteúdo e, por isso, tornou-
se uma mulher importantíssima na 
construção do Taijiquan.

Se a biogra"a das citadas mulheres 
parece longínqua, o mesmo não se 
pode dizer daquelas que se destacaram 
no Oriente atual, cabendo especial 
referência às mulheres da família Chen. 
A primeira a merecer destaque é Chen 
Yuxia (1924/1986), "lha de Chen Fake 
(o maior mestre do século XX e criador 
das formas Xinjia) e pertencente à 
décima-oitava geração da família. 
Começou a treinar com seu o pai aos 
oito anos de idade, chegando a praticar 
de dez a vinte formas por dia, o que lhe 
rendeu um alto nível de pro"ciência 
na Forma de Espadas. Foi conhecida 
não somente pelo estilo sereno e 
suave de sua prática, mas, também, 

por sua determinação. Participou de 
grandes seminários e competições 
de artes marciais e trabalhou como 
consultora da Associação Artes Marciais 
Tradicionais da Universidade de 
Shandong. Em 1985, iniciou a coluna 
“Espada Taiji da família Chen” no 
Jornal “Artes Marciais de Shaolin” e 
publicou em três edições consecutivas. 
A técnica desenvolvida pela "lha do 
grande mestre foi disseminada entre 
praticantes e formou instrutores, de 
modo que sua habilidade a tornou uma 
autoridade no Taijiquan estilo Chen, 
permanecendo um ícone mesmo após 
sua morte.

Referência especial também é devida 
à Chen Liqing (1919-2009), a primeira 
mulher reconhecida como mestre na 
linhagem moderna da família Chen, 
no ano de 1994. Tal qual grande parte 
dos integrantes da família Chen, 
Liqing já treinava com seu pai e avô 
(respectivamente Chen Honglie e Chen 
Chunyuan) desde os 07 anos de idade 
na Vila de Chenjiagou, Condado de 
Wen, Província de Henan, onde nasceu. 
Foi aluna de Chen Dalu, irmão de Chen 
Fake, e "cou famosa pela prática da 
forma Xiaojia. Liqing também foi uma 
das primeiras mulheres do Condado de 
Wen a cursar a Faculdade, tornando-
se professora de história chinesa. 
Paralelamente, difundiu a arte marcial 
pelo mundo e conquistou muitos 

discípulos no Japão, EUA, sudeste da 
Ásia, China, Hong Kong e Taiwan, os 
quais, por sua vez, continuam, até hoje, 
formando outros praticantes com base 
em seu método e ensinamentos. 

Por "m, não seria possível falar de 
grandes expoentes da família Chen sem 
citar a Rainha da Espada Dupla, Chen 
Guizhen, nascida em Chenjiagou em 
1959 e pertencente à vigésima geração 
da família. É "lha de Chen Qiwang e foi 
apresentada desde pequena às teorias, 
formas, armas e às aplicações do 
Taijiquan estilo Chen, tendo recebido 
ensinamentos diretos do Grão-Mestre 
Chen Xiaowang o outros mestres tais 
como Chen Zhenglei, Wang Xian e 
Zhu Tian Cai. Foi instrutora de gongfu 
em seu país e, posteriormente, viajou 
à Alemanha, onde foi apelidada de 
Rainha da Espada Dupla, dada sua 
especial habilidade com as armas. 
Lecionou em diversos outros países 
como Coréia do Sul, Japão, EUA, 
Austrália e Taiwan, participou de 
competições e treinou competidores. 

Apesar de a sociedade chinesa ser 
eminentemente patriarcal, a ausência 
de registros históricos da contribuição 
das mulheres parece mais ser fruto do 
pouco material escrito sobre o Taijiquan 
do que de uma vedação expressa 
quanto ao treinamento feminino.

É bem verdade que sempre houve um 
menor número de praticantes homens 

na China, uma vez que os jovens do 
sexo masculino demonstravam maior 
interesse pela prática e eram, desde 
cedo, incentivados a desenvolvê-la. No 
entanto, as mulheres que se sentiram 
atraídas pelo Taijiquan puderam 
receber treinamento direcionado,# 
inclusive dentro da família Chen, o que 
possibilitou que algumas chegassem à 
condição de maestria,#tais#como#as  
acima citadas.

Já no Ocidente, no ano de 1949, o 
Taijiquan chamou a atenção de duas 
mulheres: a norueguesa Gerda Geddes 
e a norte-americana Sophia Delza. A 
primeira, bailarina contemporânea e 
estudiosa de psicoterapia, admirou-
se ao ver a demonstração da forma 
em um campo em Shanghai. Na 
ocasião, sentiu uma sensação de frio 
e calor percorrendo de cima a baixo 
a espinha e pensou ser aquilo que 
estivera procurando a vida toda: uma 
abordagem do físico direcionada para 
a terapia mental. Já Delza, nascida 
no Brooklyn, atuava como bailarina 
pro"ssional e coreógrafa, tendo se 
apresentado em inúmeros shows, 
inclusive na Broadway. Ao acompanhar 
seu esposo em uma viagem para 
Shanghai, teve contato pela primeira 
vez com o Taijiquan, interessando-se 
de imediato pela arte marcial.

Mesmo enfrentando a di"culdade 
de serem mulheres e estrangeiras, a 

Exército para uma batalha contra o 
Estado vizinho de Wu. A espadachim 
desempenhou brilhantemente sua 
missão, acrescentando ao treinamento 
seus conhecimentos sobre a alquimia 
interna. Ela usava uma metáfora para 
explicar o movimento das energias ying 
e yang: “Abra a porta fechada e feche 
a porta aberta. Quando Yin dissipa, 
Yang aumenta.” Ensinava, ainda, que, 
ao mesmo tempo em que fortalecemos 
o espírito (energia) internamente, 
devemos restar externamente calmos. 
Considerada como a primeira expoente 
da arte da espada, sua técnica e 
estratégia e in!uenciou enormemente 
as artes marciais.

Já no período após Cristo, na 
segunda metade do século III, foi 
publicado na China o livro Huang Ting 
Jing, que, juntamente com o livro Ji 
Xiao Xin Shu, serviu de referência 
para que o general Chen Wangting 
criasse o Taijiquan Chen (base de 
todos os demais estilos familiares 
de Taijiquan), combinando seus 
conhecimentos de militarismo com o 
trabalho interno de energia. Embora 
não haja registros históricos precisos, 
é bastante provável que a autora da 
primeira (e principal) parte do Huang 
Ting Jing – constituída por trinta e 
seis capítulos sobre condutas de vida, 
nutrição, sexualidade e trabalho 
interno da energia – tenha sido 
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barreira da língua e o tumulto advindo 
da ascensão do regime comunista, 
lograram êxito em treinar com 
mestres chineses renomados e, após, 
decidiram levar a arte para seus países 
de origem. Destacaram-se, portanto, 
por seu pioneirismo no Ocidente, 
vislumbrando a importância da prática 
e o seu potencial para o equilíbrio da 
saúde física e mental.

Muitos praticantes se intrigam com a 
possibilidade de mulheres executarem 
com e"cácia as chamadas aplicações 
das formas (Tuishou). Neste particular, 
cumpre esclarecer que a fragilidade 
externa não é uma desvantagem no 
Taijiquan, porquanto esta arte marcial se 
desenvolve por meio do balanceamento 
das energias ying e yang, que 
representam a contenção e a expansão 
da energia interna do corpo. Daí segue 
que a força dos golpes é gerada de 
dentro para fora, a partir do centro do 
corpo, não sendo fruto da compleição 
física. A delicadeza exterior do sexo 
feminino, em verdade, esconde a 
intensidade de seu poder interno e pode 
até servir como estratégia de combate. 

Há uma anedota antiga envolvendo 
uma mulher em Chenjiagou, que 
teria golpeado seu esposo após um 
desentendimento ocorrido no âmbito 
do lar. Conta-se que, após chegar do 
trabalho na roça e veri"car que o 

jantar não estava pronto, o homem 
teria se precipitado em direção à 
esposa que, com o "lho do casal no 
braço direito, executou o movimento 
da Laojia chamado Gao Tan Ma 
(Alongar-se para o alto em direção 
ao cavalo) e, com a mão direita 
aberta, lançou o homem pela janela 
da casa. Depois deste acontecimento, 
popularizou-se o ditado de que 
“nenhum homem jamais deveria se 
casar um uma mulher de Chenjiagou”.

Ao ser questionada, em uma 
ocasião, a respeito de homens 
treinarem tuishou com mulheres, 
Chen Guizhen a"rmou que, no 
início, os homens têm a vantagem 
da força física, mas, quando se 
chega a um determinado patamar, a 
vitória depende mais de técnica e de 
sensibilidade. Segundo ela, você pode 
sentir a energia de seu oponente antes 
de ele utilizá-la e obter uma vantagem 
no combate.

Frequentei uma comunidade de 
chineses radicados no Brasil, alguns 
dos quais praticantes de Taijiquan e 
estudiosos do Dao, por cerca de um 
ano, e pude observar a dedicação 
de mulheres chinesas aos estudos 
do equilíbrio do corpo e da mente. 
Palestravam com muita desenvoltura 
sobre o cultivo diário e permanente 
de virtudes, sobre a meditação e sobre 
a adoção de uma vida simples. Esses 
hábitos também parecem ser aliados 
fundamentais à disciplina dos exercícios 
do Taijiquan para o objetivo de se 
atingir um nível aprofundado na prática.

Como se pode veri"car, o legado 
das mulheres é inegável quando 
se trata de analisar a história e o 
desenvolvimento do Taijiquan. As 
mulheres contribuíram não apenas 
com o desenvolvimento de técnicas e 
habilidades marciais, mas também com 
estudos sobre a circulação da energia 
interna e para a transmissão desse 
conhecimento, seja pela escrita, seja 
pelo ensino prático do Taijiquan.

Atualmente, inúmeras mulheres 
seguem praticando e lecionando o 
Taijiquan no Oriente e no Ocidente, 
cabendo fazer referência às instrutoras 
brasileiras Liana Netto, Monica Han, 
Maria Nilza dos Santos, Marise Severo 
de Souza Pereira e Soraya Lacerda, 
certi"cadas no nível 2 pela World Chen 
Xiaowang Taijiquan Association – 
Brazil (WCTA-Br), que estão ajudando 
a construir, no presente, os pilares 
desta arte no nosso país.

Gerda Geddes

Sophia Delza

Robson é Instrutor de Nível 2 da  
WCTA-Br, e leciona em Brasília.

Campeonato Brasileiro de Wushu, 
organizado pela Confederação 
Brasileira de Kungfu e Wushu – 
CBKW, realizado em Brasília,  
em Setembro.

O meu objetivo em participar 
dessa competição, além de testar o 
meu aprendizado, foi o de divulgar 
o estilo Chen de Taijiquan no meio 
das artes marciais chinesas praticadas 
no Brasil. Foi também uma forma de 
inspirar colegas membros da WCTA-Br 
a participar de competições similares, 
principalmente agora, quando está 
sendo formada a equipe de Tuishou  
da nossa associação.

O resultado da minha participação 
foi a conquista de três medalhas 
no campeonato brasileiro: prata na 
competição de Taolu Mãos Livres 
Tradicional, com a forma Laojia; prata 
na competição de Taolu Armas, com 
a forma de Sabre Chen; e ouro na 
competição de Tuishou de base "xa  
até 80 kg. 

Outro resultado importante foi a 
constatação do amplo espaço existente 
para o desenvolvimento e expansão do 
estilo Chen de Taijiquan em nosso país.

D esde 2009, quando comecei a 
participar dos seminários de 

Taijiquan estilo Chen com o Mestre 
Jan Silberstorff, ouço-o explicitar a 
importância de nossa participação 
em competições de Taijiquan, seja de 
formas (Taolu) ou, principalmente, de 
empurrar com as mãos (Tuishou). Jan 
sempre ressalta os benefícios advindos 
da prática diária do Taijiquan, para a 
saúde, o relaxamento, o equilíbrio, ou 
seja, nosso bem estar geral. Enfatiza, 
também, que a principal forma de 
avaliar o nosso aprendizado ou o 
re!exo da prática da arte do Taijiquan 
em nossas vidas é pela peformance  
no Tuishou.

O meu interesse em participar de 
torneios e competições de Taijiquan 
surgiu naturalmente. Em 2009, a 
minha a participação em competições 
parecia algo improvável, mas com o 
passar do tempo e alguns seminários a 
mais na bagagem, a prática foi sendo 
aprimorada até o dia em que a ideia 
de participar em torneios já não me 
parecia estranha, mas sim desa"adora. 

Em 2016 vislumbrei a 
oportunidade de participar do 

Robson Silva 
Conquista Ouro  
em Tuishou  
no Campeonato 
Brasileiro  
de Wushu
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A ciência vem provando, cada vez 
mais, os benefícios que Taijiquan 

proporciona tanto nos aspectos físicos 
quanto psíquicos, como: melhora 
na aptidão cardiovascular, controle 
motor, equilíbrio, capacidade aeróbica, 
!exibilidade, função cardiorespiratória, 
redução dos sintomas da "bromialgia, 
cefaleia tensional, estresse, 
ansiedade e depressão1,2,3,4. Algumas 
doenças crônicas podem também 
sofrer intervenções positivas desta 
prática marcial secular, a exemplo 
de alterações articulares como a 

Jader Duarte é certi"cado no Nível 1  
pela WCTA-Br, é Fisioterapeuta,  
e leciona em João Pessoa, PB.

e mãos com pés. À medida que o 
praticante evolui torna-se perceptível 
que para cada ponto do corpo há um 
correspondente em outro lugar, e ao 
fazer essas inúmeras conexões por 
todo o corpo, uma maior estabilidade 
será alcançada e as articulações 
estarão livres6 ("gura 1). Isto gerará 
uma conexão tensional por todo seu 
corpo, que pode ser chamada numa 
visão ocidental de Tensegridade - 
Tensão integrada. 

O termo Tensegridade ou Tensão 
Integrada foi apresentado pela primeira 
vez pelo designer R. Buckminster Fuller 
ao referir-se às estruturas que mantêm 
sua integridade, principalmente, 
pelo equilíbrio de forças de tensão 
entrelaçadas e contínuas através da 
estrutura, em oposição a inclinar-se em 
forças compressivas contínuas7. Segundo 
Donald Ingber (2008), a Tensegridade 
é um#sistema arquitetônico com uma 
organização estrutural que fornece um 
mecanismo para integrar "sicamente a 
parte ao todo. 

O#sistema de#Tensegridade# 
é autônomo, não-redundante e  
composto de suportes de# 
compressão descontínuos,# 
suspensos#em#uma#teia#de#linhas#de 
tensão, de modo#a#criar#uma e"cien-
te#estabilidade em todo o sistema.  
Trazendo isso para o corpo humano, 
encaixa-se perfeitamente#quando 
re!etimos acerca da#regulação do  
equilíbrio do corpo - ou melhor, do 
reequilíbrio. Uma grande vantagem 
desse sistema é a e"ciência de sus-
tentar determinada carga com certa 
economia. As tensões que uma parte 

do sistema suporta não "cam apenas 
naquele ponto, sendo então distribuí-
das, de maneira harmônica e inteli-
gente, para o resto do sistema, sem 
gasto energético maior8 ("gura 2). 

A explicação do padrão 
de movimento, interligação, 
responsividade e tensão do corpo 
sem tensegridade é simplesmente 
incompleta e, portanto, frustrante. 
Com a tensegridade incluída como 
parte do pensamento e modelagem 
do corpo, sua lógica arquitetônica 
convincente está levando a reexaminar 
toda abordagem de como o corpo 
inicia o movimento, desenvolve-se, 
cresce, muda, estabiliza, reage ao 
estresse e repara lesões9.

Essa rede fascial tensional é muito 
bem representada nas "guras 4a e 
4b, exempli"cando uma estrutura 
unida pela força de tensegridade. Na 
Figura 4a, as hastes de madeira são 
estruturas rígidas, como os ossos, que 
nunca estão se tocando, mas suspensas 
em sua forma por estruturas !exíveis, 
os elásticos pretos, que representam 
as fáscias.  Na "gura 4b, um modelo 
simbolicamente simpli"cado do 
esqueleto e sistema miofascial 
representa o corpo humano, também 
como uma estrutura em tensegridade. 
Sendo assim, as fáscias geram uma rede 
altamente "rme, adaptável e repulsiva 
de tensão sobre o nosso corpo.

Os estudos sobre as funções 
da fáscia na cinemática do corpo 
ainda são poucos, mas estão 
ganhando credibilidade no âmbito 
da musculoesquelética, terapias de 
movimento e ciência do esporte. Para 
os praticantes e professores de artes 
marciais internas como o Taijiquan, 
é possível identi"car uma relação 
impressionante entre essa rede de 
ligações tensionais e as práticas de 

Taijiquan, sendo uma convicção 
ingênua e reducionista atribuir apenas 
à ação dos músculos a complexidade e 
estabilidade do movimento humano. 

Os praticantes de Taijiquan, ao 
aprimorar as Três Harmonias Externas, 
desenvolvem um controle maior 
sobre seu corpo,e  durante o Tuishou, 
prática de Taijiquan a dois, eles já 
não realizam apenas o movimento de 
empurrar a mão ou o cotovelo, seu 
corpo inteiro movimenta-se6 ("gura 
5). Qualquer área-alvo dentro dele 
encontra a sua área análoga, tudo 
está em tensegridade. O mesmo 
pode ser observado em performances 
de Tuishou executadas por Mestres 
de Taijiquan , quando observa-se 
nestes uma grande conexão do corpo 
(tensegridade) se comparados com 
seus adversários.

Não são apenas os músculos os 
responsáveis por essa capacidade 
de conseguir repelir ou redirecionar 
uma grande força imposta ao corpo, 
mas sim essa perfeita conexão 
de linhas fasciais que envolvem e 
interligam todo o corpo. Isso explica 
porque Mestres de Taijiquan não 
procuram enfatizar exercícios de 
força muscular, como praticantes 
de outras artes marciais externas. 
Sendo assim, é possível observar uma 
grande diferença entre eles, pois 
esses Mestres conseguem manter uma 
estável estrutura corporal, muitas 
vezes impossível de ser vencida por 
seu adversário. Há um aspecto do 
tecido fascial que pode justi"car estes 
resultados: trata-se da sua capacidade 

Taijiquan,  
uma prática  
em tensegridade

Thomas Myers atribui esta tensão 
integrada a um tecido conjuntivo 
chamado Fáscia ("gura 3), uma rede 
tensional contínua que envolve 
todo o corpo humano, cobrindo 
e conectando cada órgão, cada 
músculo e até mesmo todas as 
"bras dos nervos8. Esta rede fascial 
envolve os músculos  possibilitando 
o deslizamento livre entre eles, 
além de ser responsável por "xá-
los nas estruturas ósseas através do 
prolongamento dessas fáscias, que 
constituem os ligamentos e o próprio 
periósteo (membrana que envolve  
o osso). 

Este sistema facial nos mostra que 
é inconcebível continuarmos com um 
pensamento Aristotélico, sintetizado 
por Isaac Newton e René Descartes de 
uma abordagem mecânica, que analisa 
as coisas quebrando-as em partes cada 
vez menores para examinar o papel 
de cada peça, visualizando o corpo 
humano como partes isoladas.  O ser 
humano cresce, organicamente, a 
partir de um único ovo, e assim desde 
a concepção até a fase adulta esta 
unidade opera inextricavelmente10. 

osteoartrite, artrite reumatoide e 
outras condições dolorosas em curso5. 

Este artigo irá correlacionar alguns 
conceitos e práticas do Taijiquan com o 
princípio da tensegridade, procurando 
apresentar uma visão integrada 
desses dois recursos, e suas relações 
de interdependência na promoção 
de uma maior consciência corporal, 
adquirida de acordo com o tempo de 
treino e a dedicação desempenhada 
pelo praticante de Taijiquan. 

Ao iniciar a prática de uma arte 
marcial “interna” como o Taijiquan, 
chegará um momento em que o 
praticante passará a repensar a 
forma como o seu corpo funciona, 
passando a enxergar o que foi 
apresentado há séculos por Chen 
Wangting. O praticante de Taijiquan 
procura executar os movimentos com 
precisão e harmonia, possibilitando 
que seu corpo se movimente como 
Um (Unidade). O movimento inicia-
se no Dantien (núcleo central do 
corpo, localizado três dedos abaixo 
do umbigo) e segue por todo o corpo. 
“O Dantien se movimenta, tudo 
se movimenta”6. Isso possibilita o 
desenvolvimento do corpo-consciência, 
uma execução "rme e forte em que 
o praticante desenvolve equilíbrio, 
relaxamento e força. 

Na prática do Taijiquan deve-se, 
sempre, relaxar as articulações,  
abri-las e permitir que elas se 
conectem, seguindo os princípios da 
Wai San He (Três Harmonias Externas), 
que correspondem à interação 
entre as articulações dos ombros 
com quadris, cotovelos com joelhos 

Figura 1

Figura 2

Figura 4a Figura 4b

Figura 3
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plástica em absorver a energia imposta 
e dissipá-la. Estudos recentes elencam 
que a fáscia dos seres humanos tem 
uma função de armazenamento 
cinético semelhante à dos cangurus11. 

A fáscia tem sido ignorada nos 
últimos anos, sendo vista apenas 
como uma espécie de agente de 
volume insigni"cante do corpo. 
Contudo, o desenvolvimento de 
práticas de movimento que gerem o 
princípio corpo-consciência possibilita 
perceber que o movimento envolve 
uma interação muito maior do que a 
simples ação muscular. 

Por meio do relaxamento e 
movimento equilibrado, princípio 
fundamental do Taijiquan, sua 
excelente e"cácia não só de otimizar 
a saúde e todas as funções corporais, 
mas também de desenvolver o 
movimento consciente de força sem 
dani"car ou modi"car a estrutura, 
serão sempre perceptíveis no 
praticante desta arte a medida que ele 
evolui em sua prática desenvolvendo 
a premissa fundamental, que atribui 
ao sistema corporal uma integração 
ideal, adaptativa e harmoniosa do seu 
funcionamento. 

A percepção oferecida neste artigo 
procura apresentar aos praticantes de 
Taijiquan uma visão de uma estrutura 
corporal, a fáscia, que é desconhecida 

por muitos e desvinculada de suas 
grandes funções conforme discutidas 
acima. Contudo, deve-se salientar que os 
resultados obtidos com o Taijiquan vão 
além dos apresentados pela interação da 
tensegridade e Wai San He, abrangendo 
também outros parâmetros como o 
aprofundamento dos princípios das Três 
Harmonias Internas (Nei San He) e da 
"loso"a Taoísta.

Sempre interessado em práticas 
integrativas que favorecessem o alcance 

do autoconhecimento, saúde e bem-
estar, tive a sorte de encontrar grandes 
orientadores nestas áreas. Iniciei minha 
busca pessoal nos anos 80, em São Paulo, 
ao encontrar o mestre indiano de Yoga Sri 
Maha Krishna Swami, discípulo direto de 
um dos maiores expoentes dessa prática, 
Sri Ramana Maharishi. Com este mestre 
estudei, além das escrituras hindus, os 
cânones budistas, e tive meu primeiro 
contato com a cultura chinesa por meio 
do Yi Jing e do Dao De Jing. Numa outra 
fase de minha vida, já na Brasilia, nos anos 
90,  novamente senti-me privilegiado 
por conhecer José Maria Ribamar Santos 
Martins, primeiro faixa preta de Brasilia 
na arte do Aikido, arte marcial japonesa 
com elevadíssimo teor "losó"co. Com essa 
pratica conheci os primeiros princípios com 
que mais tarde teria contato aprofundado 
no$Taijiquan. Tendo conhecido então um 
pouco da teoria "losó"ca e um pouco 
da prática marcial, tive a expectativa de 
que noTaijiquan$poderia, se tivesse uma 
boa orientação, reunir os dois tipos de 
conhecimento. Em 2009, recebi de um 
amigo um folheto que dizia “curso de 
formação em$Taijiquan”. Isso marcava o 

PERFIL

Fabio Furrier
Fabio Furrier é certi!cado no Nível 2 pela WCTA-Br e leciona em Brasília

inicio das atividades do IFTB, onde conheci 
meu primeiro professor, Magno Bueno.

Mais tarde conheceria o Mestre Jan 
Silberstor!, o mais adiantado mestre 
ocidental no estilo Chen. Mais uma vez 
a sorte me  havia sorrido. Uma ótima 
orientação, e uma boa dose de teimosia 
renderam-me a certi"cação Nível 1 da$WCTA-
Br, muito mais do que eu esperava quando 
iniciei. Esta certi"cação merece comentários 
especiais. Mais do que avanços na área de 
estrutura corporal (melhora substancial de 
problemas posturais, principalmente uma 
hérnia de disco lombar e uma hipercifose 
acentuada), o Taijiquan proporcionou 
melhora substancial na autoestima de 
alguém cujas  lembranças na área esportiva 
não eram as melhores. Fazendo parte 
sempre daqueles garotos da escola que 
não possuíam qualquer habilidade para 
esportes, cresci com a sensação que não 
havia nascido para qualquer atividade física. 
Atividade corporal para mim era sinônimo 
de vergonha e desprezo. 

Esmerei-me no estudo para ser aprovado 
naquele exame como alguém faminto vai a 
um prato de comida. Superando obstáculos 
mais internos que externos na verdade,  
agradeço imensamente ao Taijiquan por 
essa libertação. 

Sinto-me hoje um especialista em alunos 
com o mesmo per"l que eu tinha, aquele 
que chega a"rmando “não tenho jeito pra 
essas coisas “, “sou todo descordenado”, 
“sou o pior da turma”. Meu desa"o é 
usar o Taijiquan como instrumento 
para a autoestima de todos essas que 
me procuram nas aulas e que tem seus 
fantasmas para expulsar.

Em novembro de 2014 nova conquista: 
a certi"cação de Nível 2 da$WCTA-Br, algo 
inimaginável 5 anos antes! Um exemplo 
de que a superação é possível quando 
nos direcionamos na aplicação da energia 
da vontade, nunca esquecendo dos 
verdadeiros mestres e verdadeiros amigos 
que sempre nos apoiam nessas horas. 
Obrigado amigos e mestres da WCTA-Br!  

Voltei a estudar o I Ching e o Tao Te 
King, mais uma vez deliciando-me com 
a sabedoria dos antigos. Atualmente 
estudo mandarim, ando de namoro com a 
Medicina Tradicional Chinesa, e tive de volta 
aquela sensação de quietude e unidade 
que experimentei em minha juventude 
yogue . Paz que só uma mente focada pode 
proporcionar. A diferença é que agora as 
pernas não estão cruzadas em posição 
de lótus, mas alternando o peso em cada 
movimento das formas do Taijiquan.
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AULAS REGULARES

Bahia
NÍVEL 2
Liana Netto
Maria Nilza  dos Santos
Jucival Santana de Souza
Jonathas Gomes

NÍVEL 1
Denise Bastos Salles
Adriana Fernandes Melo de Araújo Menezes
Marcelo de Araújo Menezes

Ceará
NÍVEL 2
Flávio Albuquerque de Pinho Pessoa

Alexandre Rui Baralho Bianco
Elizabeth Dias Parente
Clesia Isaura da Silva Reis
Marcos Roberto Signori

Paraíba
NÍVEL 1
Jader Duarte Brito

Rio de Janeiro
NÍVEL 3
Eduardo Molon

NÍVEL 2
Mário Gusmão Neto
Bruno Diniz Teixeira
Paulo Roberto Albuquerque de Lima

NÍVEL 1
José Carlos Azevedo de Souza
Paulo Roberto Albuquerque de Lima
Iraildes Queiroz da Silva
Paulo Rogério da Motta Júnior
Kátia Callegario da Motta
Marisa da Silva Pinto
Cassius Thalles Costa Mendes
João Miguel Aliano
Oliver Lorscheid
Paulo César Costa de Andrade

São Paulo
NÍVEL 2
Flávio Pontes Octaviani

Sergipe
NÍVEL 2
Paulo Roberto Silva Santos

NÍVEL 1
Luciano Gonzaga de Menezes Ferreira
Gláucia Brito Brenha
Isaac Silva Santos

CONSULTE  
 
Para contatos e locais de aulas dos 
professores, visite: 
http://wcta.com.br/professores 

Ilha das Crianças 
 
A Ilha das Crianças é um centro educacional e recreativo para 
crianças em situação de risco social no Brasil, que foi iniciado pela 
WCTAG em março 2011. O objetivo é permitir que as crianças 
tenham oportunidades para desenvolver suas habilidades e 
competências em um ambiente saudável, natural e protegido.

Além dos cursos, tais como a Alfabetização, Inglês, Reforço 
Escolar, Dança, Teatro, Atividades Desportivas, Meio Ambiente e 
Artes, as 93 crianças recebem uma alimentação saudável, apoio 
psicológico e carinho da equipe pedagógica. As atividades lúdicas 
e recreativas fundamentadas na pedagogia do afeto, ajudam a 
criança a desenvolver sua personalidade e elevar sua auto-estima e 
auto-con"ança.

Ajuda pessoal e afetiva
Manter contato pessoalmente com as crianças é muito importante 
para nós. Conhecemos e acompanhamos cada criança e seu 
desenvolvimento por um longo prazo. Nossos projetos são 
construídos com parceiros e amigos quali"cados e cuidados por 
gerentes locais dos projetos de forma e"caz e e"ciente.

Internet: www.ilhadascriancas.org
Email: info@ilhadascriancas.org
Contato: Marilene da Silva Santos
Telefone: (+55) 71 36312710

Sua doação ajuda 100%
A WCTAG (Associação Mundial Chen Taijiquan Alemanha) promove 
com sucesso projetos sociais para crianças e adolescentes no 
Brasil e no Sri Lanka desde 2004. Nosso objetivo é permitir às 
crianças, vítimas mais vulneráveis dos males sociais que vivem em 
ambientes extremamente precários, uma situação de vida melhor.

Cada Real doado vai diretamente para o projeto apoiando 
as crianças nas suas di"culdades. Atualmente os custos da 
organização são inteiramente "nanciados pela fundação 
alemã Friedrich-Wilhelm e Brigitte Werner e o patrocinador Jan 
Silberstor!. Teremos o compromisso de emitir um recibo da 
contribuição para cada doador.

Ilha das Crianças - Associação Centro de Estudo e Apoio ao 
Desenvolvimento da Educação e da Qualidade de Vidas
Banco: Bradesco SA  |  Conta: 13931-9  |  Agência: 3604 
CNPJ: 12.150.985\0001-10

Distrito Federal
NÍVEL 2
Monica Han
José Benício Menezes Bisneto
Fábio Augusto Furrier
Caetano Ernesto Pereira de Araujo
Soraya Alves Lacerda
Robson Rodrigues da Silva
Marise Severo de Souza Pereira

NÍVEL 1
André Hiroshi Hayashi Alves
Siegfried Elsner
Silvia Bicudo de Castro Magalhães
Dani Leonor Antunes Correa
Ieda Gomes Nicoli
Marcus Evandro de Brito Santos
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O Instituto para Estudos do 
Daodejing (IDS) foi fundado por 
iniciativa de Jan Silberstor! em 2013, 
em cooperação com reconhecidos 
mestres Taoístas, com o Templo de 
Louguantai, e em conexão com a 
Universidade de Xian.

O IDS procura tornar a pesquisa 
profunda no campo do Daodejing 
de Laozi acessível a todas as 

pessoas, na forma de cursos, 
exercícios, livros e "lmes. Os 
cursos de formação acontecem no 
eremitério de Sant Honorat, em 
Mallorca, no Templo de Louguantai, 
na China, e estão sendo 
programados para o Brasil.  
O Daodejing é a Bíblia do Taoísmo, 
e assim, uma obra fundamental 
para o Taijiquan.


