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INTRODUÇÃO

Obrigado pelo seu 
interesse em nosso novo 
e-book! Nós, da equipe 
TSKF, preparamos este 
material com muito 
carinho, para que o leitor 
se inspire e se motive 
para manter a constante 
evolução do seu Kung Fu

Nós acreditamos que o 
mais importante em ser 
um campeão, não é o 
fato  de vencer todos os 
outros competidores, 
mas vencer e dominar a 
si mesmo, na busca pela 
Excelência. Por isso 
decidimos produzir este 
material.

Além deste material, 
conheça também 
nosso outro e-book, a 
respeito do Wu De 
(Ética Marcial), que 
você pode baixar 
gratuitamente neste 
endereço.
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Agradecemos à todos os nossos alunos por 
acreditarem em nosso trabalho e nos 
permitir dividir com eles a nossa paixão pelo 
Kung Fu, Tai Chi Chuan, Dança do Leão e 
tantas outras coisas que fazem bem para o 
corpo e mente.

1
Ao Mestre Gabriel, por ser um exemplo 
constante para nós de Perseverança, 
Determinação e Disciplina. O trabalho de se 
tornar um campeão é sempre mais fácil 
quando se tem um modelo a seguir. 
Obrigado Mestre!
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Capítulo 1
Prepare a Mente

• Aprenda: a técnica da forma deve ser limpa e clara, seguindo 
as orientações do Mestre e/ou Professor. Execute o 
movimento da melhor maneira possível. 

• Memorize: A repetição inteligente leva a perfeição. Repita 
várias vezes o mesmo movimento, até chegar ao ponto que 
todas as dúvidas sejam esclarecidas em sua mente e o 
movimento flua com naturalidade.

• Evolua: Após um tempo, os movimentos estarão  claros na 
sua mente e, naturalmente, seu cérebro verá outras maneiras 
para executar o movimento. Algumas serão cabíveis e podem 
ser incorporadas na forma, pois não mudam a essência, 
outras não poderão ser feitas, pois fogem da essência da 
forma. Para isso, você deve pedir ajuda para seu Mestre e/ou 
Professor.

Os Campeões são 
formados antes da 
competição.

Uma Mente forte, forma 
um Campeão forte. 
Existem três diretrizes 
que devem ser 
praticadas:
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A melhor maneira de desenvolver uma 
técnica é ter como espelho aqueles que 
já foram Campeões, aqueles que 
conhecem o caminho da vitória, busque 
sempre os melhores!

Para quem olhar? 

Busque suas 
Referências

Quem já 
chegou lá?
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O Caminho da Vitória
As Dificuldades

Todos nós possuímos 
dificuldades em alguma 
coisa. Seja  humilde e as 
reconheça. Mas não se 
acomode! Pois sempre que 
há dificuldade, há uma 
oportunidade de evoluir 
tecnicamente e 
mentalmente.

Você é aquilo que pensa ser. 
Queira ser o número um, 
porque isso será bom para a 
Arte, oferecendo belos 
espetáculos aos atletas e 
público. Talvez você não 
vença a competição mas, 
com toda certeza, dará o seu 
show. 

O Medo é uma ilusão.
Portanto, ter Sucesso é 
uma decisão. A 
Preparação é o passo 
seguinte.

Seja o número 1 Pense!
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Talvez você conheça este vídeo. Se conhece, vale a pena revê-lo com outros olhos. Se não o conhece, 
veja como os vencedores constroem O Caminho da Vitória (clique no link abaixo):

6 Dicas de Motivação - Arnold Schwarzenegger
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Capítulo 2
Apresentação Pessoal

Muitas pessoas deixam este item 
de lado, achando que somente 
fazer uma forma bem feita é o 
suficiente.
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Você deve usar uma roupa que indique que você é uma 
praticante de artes marciais chinesas, como por exemplo, o 
Ifu (Blusão/Colete Norte ou Sul), calça apropriada para a 
prática, faixa (se sua escola usar) e sapatilha, algumas 
escolas não usam sapatilha, mas em competições, para que 
tudo fique de uma maneira profissional e elegante, é bom 
usá-la. Assim você até mesmo evita certos acidentes, como 
pisar em um caco de vidro no meio do ginásio. 

Apresentação Pessoal
Vestimenta
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Conclusão: tenha uma presença 
agradável, mesmo que você seja muito 
bom no seu kung fu, as pessoas não 
terão empatia por você e, principalmente 
os árbitros, também não terão devido o 
seu jeito "desleixado", dessa forma você 
não chegará ao topo.

Apresentação Pessoal
Asseio Visual
• Não apareça na área de competição 

parecendo um lenhador, todo 
barbudão, cabelo de qualquer jeito. 
Se você gosta de usar barba, faça 
um desenho bem feito, bem aparado. 

• Se usa cabelo um pouco grande, 
amarre-o devidamente para que isso 
não te atrapalhe durante a execução 
do movimento, o mesmo vale as 
mulheres.

• Acrescento que as mulheres podem 
usar maquiagem, isso dá um toque 
especial.
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Capítulo 3

O Espírito Marcial
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Espírito Marcial
Espirito Marcial é você "representar" o 
guerreiro. Mesmo que seja apenas uma 
apresentação, você deve agir durante a 
forma como se realmente estivesse 
lutando, trabalhando uma expressão 
facial firme, forte, concentrada. A maneira 
que movimenta seu corpo de acordo com 
a sequência que você está executando 
também deve demonstrar bem este item. 
Quando não estiver na área de 
competição, manter uma postura digna de 
um guerreiro, sendo cordial, respeitoso e, 
principalmente, humilde para com seus 
"adversários".

Kung fu não se trata apenas de 
soco e chute.

Mestre Gabriel

“ “
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Uma história do Mestre Gabriel que exemplifica o Espírito Marcial

Espírito Marcial

TSKF Academia de Artes Marciais           /academiatskf                 @tskf                             www.tskf.com.br

Formando Campeões: Os 10 Passos da Vitória

Estávamos realizando uma demonstração em um teatro e um dos nossos 
companheiros iria fazer uma acrobacia, um salto mortal para trás. Neste 
momento, as luzes ficariam apagadas, com um holofote apenas nele. Então, 
uma pomba seria solta e iria pousar nas mãos dele, que ficariam erguidas 
depois da acrobacia.

Só que no momento do salto, ele se desequilibrou e, caindo de mau jeito, 
fraturou um dos dedos, com direito à exposição de uma parte do osso. Todo 
mundo que estava perto estava pronto para abandonar a demonstração e 
socorrer o irmão de treino, mas ele se ergueu como se nada tivesse acontecido 
e ergueu as mãos, como planejado. A pomba pousou nas mãos dele, enquanto 
o sangue pingava em seu rosto. Depois do exemplo dele, só tivemos coragem 
de socorrê-lo quando a demonstração terminou.
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1. William Costa

2. Shifu Luiz Fabiano

3. Antonio Carlos

4. Danillo Cocenzo

5. Diego Sanches

Exemplos
Espírito Marcial

• Ao lado, damos alguns exemplos de 
expressão do Espírito Marcial.

• A internet disponibiliza vários outros 
exemplos, de outras escolas e 
mesmo de outros países.

• Clique nos nomes para acessar os 
vídeos no You Tube.
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Capítulo 4
Força e Pontaria
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Força e Pontaria
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A Força

Algumas determinadas técnicas de  estilos de 
kung fu, usam em certos pontos uma força 
que pode parece exagerada,  e esse é um 
bom ponto para diferenciarmos força com 
naturalidade e força exagerada.

A força está ligada a técnica, como você a usa de 
uma maneira natural, sem ser grosseiro. O uso 
exagerado da força pode fazer com que você se 
canse mais, e não consiga manter uma energia 
firme e forte até o fim da técnica. Um detalhe 
fundamental que vai lhe ajudar nesse e em outros 
pontos, é que você deve ESTUDAR a técnica, e não 
simplesmente fazê-la. 

Exemplo: quais são os pontos mais rápidos da 
técnica? Quais são os pontos mais lentos? Qual a 
parte mais fácil de se executar, enfim, são coisas 
que o tempo de treino e prática fazem você observar 
dentro da técnica e então você começa fazê-la com 
inteligência.
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Força e Pontaria
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A Força

Conclusão: Não adianta o cara fazer 
musculação, ter 50 centímetros de braços, 
pernas enormes e não saber usar com 
inteligência a sua força, isso em qualquer 
atividade física.

Vamos pegar dois atletas com porte físico similar
executando a mesma técnica, o atleta que não 
sabe controlar sua força, ele vai fazer tanta força 
mas tanta força que ele ficará duro, sem balanço, 
sem agilidade,os braços ficam descontrolados, e 
ele termina a técnica exausto a ponto de desmaiar. 

Já o outro atleta, mesmo em um ponto que exige 
mais força, ele se mantém flexível, ágil, totalmente 
consciente de seus movimentos, e apenas termina 
a técnica ofegante.
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Força e Pontaria
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A Pontaria

Conclusão: Aqui, o pensamento do 
competidor, ao executar a técnica, deve ser:

“Eu sei o que estou fazendo, e para que estou 
fazendo.”

Toda forma possui linhas de golpes, exemplo: soco 
na linha da faixa, chute na altura da cabeça, 
defesa na linha do peito, etc. 

Para que tudo fique de uma maneira natural e 
harmoniosa, use as linhas referentes ao seu corpo 
pra todos os golpes, então se o golpe é na linha da 
cabeça, use a sua cabeça como referência, isso 
deve ser respeitado também quando utilizamos 
armas, caso você esteja com um bastão e o golpe 
é na cabeça, você deve alinhar a ponta do bastão 
ou uma parte dela com a sua cabeça, isso 
demonstra controle e consciência técnica.
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Capítulo 5
Velocidade e Equilíbrio
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Conclusão: Você deve sim executar a técnica em 
velocidade intensa, mostrando toda sua habilidade, 
capacidade, e beleza em executar os movimentos, 
sem perder o foco no controle ao demonstrar a 
técnica desenvolvida na sua escola.
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Velocidade

• Muitos devem imaginar que, quanto mais rápido se 
fizer uma forma, melhor. Imaginar que a velocidade é 
o principal e é um grande erro, especialmente para os 
iniciantes e até mesmo intermediários. 

• Quando o praticante e atleta estiver com sua técnica 
perfeitamente decorada, tendo pleno controle dos 
movimentos, a velocidade vai aparecer naturalmente.

• Lógico que, se você realmente quiser que sua forma 
seja competitiva, você terá que se forçar um pouco 
mais para fazer mais rápido, e é aí que vem o perigo. 

• Não adiante fazer uma forma numa velocidade intensa e 
esquecer a técnica, que  é  a alma do kung fu e também da 
beleza em executar os movimentos. Cuidado ao 
acrescentar velocidade, existem técnicas complexas e é 
preciso muita atenção ao executá-las.

• Existem pontos que podem ser feitos em velocidade intensa 
e contínua; em outros você terá que diminuir a velocidade 
para não atropelar os movimentos. Tem um item que 
falaremos mais adiante, Ritmo, este item casará bem com a 
Velocidade.
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Equilíbrio

Fazer uma postura ou 
movimento e não 
desequilibrar, mostrar 
total controle corpóreo.

Equilíbrio técnico: manter a 
técnica no mesmo nível, 
muitos por estarem fora de 
forma, iniciam suas técnicas 
em alto nível e quando vai 
chegando ao fim demonstram 
cansaço e total descontrole do 
corpo e por isso pecam na 
parte técnica.

Equilíbrio físico: você 
iniciar uma forma com 
força, velocidade, espirito 
marcial, e terminá-la 
mantenho tudo isso sobre 
controle, para isso você 
deve estar bem 
fisicamente.

1 2 3
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Capítulo 6

Ritmo e Harmonia
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Este item foi citado quando falamos de Velocidade. Para 
exemplificar melhor o Ritmo, vamos pegar uma música como 
referência. A música possui um tempo e dentro desse tempo ela 
pode aumentar ou diminuir a velocidade, momentos mais graves 
ou momentos mais suaves e até mesmo com pausas. 

Ritmo e Harmonia
Ritmo
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Ritmo e Harmonia
Ritmo
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Assim deve ser feita uma forma: com Ritmo, com vida e não 
simplesmente começá-la e terminá-la. Quando não se tem 
experiência, é difícil identificar onde fica melhor fazer rápido, fazer 
devagar ou até mesmo pausar, para isso você terá que contar com 
o seu Mestre e ou professor para orientá-lo. Com o tempo e 
experiência você colocará a sua personalidade na forma.

“ “

O Ritmo tem algo mágico; chega a fazer-nos 
acreditar que o sublime nos pertence.

Johann Goethe
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Ritmo e Harmonia
Harmonia
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A Harmonia está ligada com a Coordenação entre pés e mãos, 
Olhos e movimento e o Alinhamento de acordo com o seu corpo.

Exemplo 1: 
Quando o movimento pede que você ataque 
avançando, o ideal é que um pé chegue 
primeiro, lhe dando a base, e logo em 
seguida o ataque com a mão.
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Ritmo e Harmonia
Harmonia
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Exemplo 2:
Enquanto estiver movimentando seu corpo 
para uma direção, mantenha seus olhos 
focados na direção do movimento. Quando 
você mudar a direção da sequência, olhe 
antes para onde se descolocará e assim 
siga. Dessa maneira você também estará 
trabalhando a expressão corporal. 

Exemplo 3:
Faça os movimentos de acordo com o seu 
corpo, se o soco é no peito, faça o soco na 
linha do seu peito, se o chute é no queixo, 
mire-o na linha do seu queixo.
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Capítulo 7
Expressão Corporal
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Expressão Corporal

• Expressão corporal é maneira como você se 
movimenta de acordo com cada movimento. 

• Quando você faz um movimento de defesa de soco 
você não deve usar somente os braços, todo o corpo 
deve trabalhar, quando a defesa é para a lateral, você 
deve também trabalhar a esquiva com o quadril, se o 
movimento é alto, você pode fazer a esquiva jogando 
o corpo pra trás ou até descendo mais na postura.

• Um outra maneira de você usar a expressão corporal é 
manter seus olhos atentos e focados ao movimento que 
se executa e, quando mudar a direção, olhar antes de 
continuar.

• Para ser bem claro, o seu corpo deve se movimentar 
como se você realmente estivesse lutando, se você 
realmente lutasse, você não ficaria duro, travado. Outro 
bom exemplo é uma luta de boxe, nitidamente você vê a 
flexibilidade do quadril, as trocas de pernas rápidas e em 
harmonia com os braços, o posicionamento do corpo 
quando um soco é feito, tudo isso você com muita 
facilidade na luta, e isso também deve ser exibido numa 
forma.
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O Mestre Gabriel sempre nos falou que para ganhar um 
campeonato, você deve ganhar sem dúvidas, para isso a 
forma deve ser feita no limite entre o erro e a perfeição, 
seria como estar numa corda bamba a 100 metros do chão 
e atravessar uma distância de 10 metros, o erro e o sucesso 
de chegar ao outro lado andam juntos. 

Para simplificar, você deve fazer a forma dando o seu 
melhor, o mais rápido que você consiga fazer, o mais forte,  
o salto mais alto, o giro mais rápido do bastão ou da lança 
e assim em todos movimentos. 

“No Limite”
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Muitos preferem  fazer uma forma mais segura, mais 
certinha, também estão certos, mas não tenho dúvidas de 
que se você realmente almeja coisas grandes, como por 
exemplo ser eleito o melhor atleta de um campeonato como 
o de Baltimore, nos Estados Unidos, você deverá ousar 
mais, arriscar movimentos de maior dificuldade, ser o mais 
rápido mantendo toda limpeza e coerência técnica e tudo o 
que nós já falamos nos itens anteriores.

Concluindo: se você está competindo e fazendo no limite, 
se você errar, errou fazendo o seu melhor, agora se você 
acertar não tenha dúvidas de que você alcançará o 
sucesso.

“No Limite”
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Conclusão
Todos nós possuímos desafios em vida, e o meu desafio quando iniciei a competir e fazer pequenas 
demonstrações na academia era a timidez, eu me sentia muito desconfortável, e ainda me sinto às vezes 
quando vou me apresentar ou competir.
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Mas dentro de mim sempre existiu um espírito 
competidor, em tudo o que eu fazia eu queria ser o 
mais rápido, mais esperto e assim por diante, e hoje 
em dia eu tenho total consciência disso.

Com o passar do tempo fui aprendendo a controlar 
essa timidez e meu espirito competidor passou a 
tomar conta, e aí passei a gostar ainda mais do 
Kung Fu e da própria competição e foi quando eu 
comecei a aparecer mais e me destacar.
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Logo eu passei a ouvir a seguinte frase: “é cara...aproveita agora enquanto você ainda é Iniciante ou 
Intermediário e moleque, porque quando você chegar no Adulto Avançado, aí vai ficar difícil e o bicho vai 
pegar”. Eu podia interpretar isso de duas maneiras: o cara tá me desencorajando a chegar a tal ponto, ou ele 
está querendo me mostrar que realmente não é um caminho fácil. Independente do que ele realmente queria 
dizer, eu estava mentalmente preparado para quando esse dia chegasse, e quando as pessoas me falavam 
isso, eu me sentia mais motivado pra chegar lá, era um desafio e tanto para mim. 

O tempo passou e aí veio uma proposta do 
Mestre em me patrocinar para Baltimore (EUA). 
Eu tinha 15 anos na época, durante um bom 
tempo eu só escutava que os caras de lá eram e 
são feras, que tinha um tal de Collin Lee que 
ganhava tudo, e que ninguém nunca ganhou 
dele, e ele tinha a mesma idade que eu e muito 
provável que eu competiria contra ele. 
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Imagina só, eu com 15 anos, nunca tinha saído  do Brasil, competir nos 
EUA, no campeonato mais famoso de lá... Olha o tamanho do medo 
que se instalou dentro de mim, fora o fato que eu tinha um medo 
irracional de avião. 

Eu me lembro muito bem quando o Mestre Gabriel chegou para mim e 
falou: “independente do resultado, dê o seu show.  Se você não ganhar 
tudo bem, mas dê o seu show”. Aquilo despertou fortemente meu 
espírito, me senti desafiado, dentro de mim eu falava: “eu vou, e vou 
pra ganhar, não importa contra quem eu vá competir”, e no fim o 
resultado foi ótimo. Com apenas 7 atletas, a TSKF ficou em terceiro 
lugar no ranking de medalhas! Me lembro quando vi o troféu em cima 
da mesa no jantar e meus olhos brilharam de tanta felicidade!
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Para chegar onde cheguei e poder conquistar algumas coisas 
que tenho hoje, me esforcei, treinei, observei meus 
adversários, cuidei da minha técnica e sempre procurei a 
evolução. Por isso acho muito difícil alguém com apenas 
talento conquistar e permanecer em determinado coisa, 
precisa sempre ter algo a mais: a gana, ser determinado, ser 
paciente com a evolução das coisas e principalmente com 
você mesmo. Tenho certeza de que o Sucesso que obtive 
dentro de inúmeras competições não foi por acaso, eu quis 
chegar lá, eu almejei tudo aquilo e almejo muito mais. 

Espero ter ajudado o suficiente para que outras pessoas através deste E-Book, possam seguir firme e forte 
em busca de seus objetivos, seja dentro de uma competição de Kung Fu, ou até mesmo na vida, pois eu 
acredito que muitas coisas que foram ditas aqui servem para nossa vida cotidiana. Que o grandioso Universo 
possa conceber a todos muito Sucesso e Prosperidade!!! 

Anderson Santos
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COMPARTILHE

SIGA A GENTE 

/academiatskf @tskf

relacionamento@tskf.com.br
www.tskf.com.br

CONTATO
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