PARÂMETROS DE CONDUTA MARCIAL DA CBKW - 2017
OBJETIVO
Os Parâmetros de Conduta Marcial da Confederação Brasileira de Kungfu/Wushu (PCM-CBKW)
têm o objetivo de enfatizar os ideais de dignidade e integridade, o espírito de cooperação e
congraçamento e, principalmente, de espírito esportivo e fairplay que devem caracterizar a
conduta de todos os que fazem parte da comunidade de kungfu/wushu do país.
Considerando que o kungfu/wushu esportivo deriva ou tem sua origem nas artes marciais
chinesas tradicionais, e tendo em vista que a China possui uma cultura milenar que atribui
grande importância à etiqueta e atenção à moralidade, o presente documento tem como
inspiração um dos pilares dessa arte: o wude ou código de conduta do artista marcial. Assim, os
PCM-CBKW pretendem reavivar e reforçar a noção tradicional de que wushu e wude estão
sempre juntos.
O estabelecimento de parâmetros de conduta significa balizar e não fazer regras. Oferecer
critérios e referências que podem orientar a ação de todos que desejam integrar o cenário
esportivo. Por outro lado, as responsabilidades individuais, as regras e os regulamentos são
também de suma importância e devem ser seguidos dentro do seu âmbito de atuação. Os
parâmetros portanto estarão sempre presentes estabelecendo a conduta desejada em todas as
situações pertinentes.
O QUE É O WUDE
O wude significa muito mais do que simplesmente observar normas ou seguir regras de
conduta. Ele cobre noções de hierarquia, respeito e perseverança sendo um modo de pensar e
de se conduzir que promove valores universais. O wude resulta em uma atitude de constante
evolução na qual se almeja sempre o melhor, difundindo e incentivando valores dignos e
desejáveis.
“Wushu e wude sempre juntos”. Essa é a máxima das artes marciais: o treinamento das
técnicas aliado ao exercício positivo de valores e princípios. O estudo, observação e prática da
ética através de ações pautadas em princípios universais já é de conhecimento de todos os
praticantes dessa arte marcial tradicional, e agora também dos praticantes de sua vertente
esportiva.
A QUEM SE DESTINA
Os PCM-CBKW descrevem os princípios que devem pautar as atividades esportivas e
administrativas da entidade e da comunidade do kungfu/wushu a esta ligada e expressam
valores reconhecidos pela CBKW, por suas Federações e pelas Associações filiadas.
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Sendo assim, os membros da comunidade de kungfu/wushu ligados à CBKW, da qual fazem
parte, dirigentes, árbitros, atletas, técnicos, colaboradores e todos que direta ou indiretamente
participem dessa comunidade e/ou a influenciem, reconhecem e aceitam que, pautar seus
comportamentos e atitudes de acordo com os itens a seguir é, não apenas desejável, mas
também importante e necessário.
PARÂMETROS
PRINCÍPIOS
FIDELIDADE - Querer e se conduzir de acordo com as normas e princípios que adota sendo
correto em suas atitudes e se expressando com coerência; tornar-se exemplo do que acredita
manifestando bondade e proporcionando um clima de confiança.
AMIZADE - Proteger e preservar seus ideais; querer e escolher se unir às pessoas e/ou ao grupo
que professam seus ideais; manter a harmonia sendo útil e representando seu papel com
fidelidade.
RESPEITO - Observar as situações, se reconhecer, obedecer, cumprir seu dever e agradecer;
considerar e admirar as pessoas e as coisas, praticando a cordialidade e a amizade.
RESPONSABILIDADE - Sempre refletir antes de agir, analisando e valorizando tudo e todos; estar
em condições de responder pelos atos praticados e legitimar as razões de suas ações;
reconhecer a autoridade superior e sua posição dentro da hierarquia manifestando respeito.
HUMILDADE - Reconhecer com sabedoria tanto seus talentos quanto suas limitações, evitando
se deixar levar por adulações ou críticas extremadas; estar sempre atento às situações para
poder colher delas o aprendizado. Ser capaz de reconhecer e valorizar o esforço e os méritos
alcançados por outros; dar valor à cortesia e à obediência exercitando a responsabilidade.
VIRTUDES
DEFERÊNCIA - Respeitar todos que se colocam na posição de ensinar e prezar todos aqueles
que se dispões a aprender; ânimo para aprender e modéstia para ensinar; considerar tanto as
situações quanto as pessoas, ensinando e aprendendo sempre.
REVERÊNCIA - Admirar e valorizar a beleza e a harmonia; considerar todas as pessoas e analisar
todas as situações; manifestar educação e cortesia.
DETERMINAÇÃO - Enfrentar as dificuldades; realizar com empenho e seriedade; motivação
com disciplina e foco.
DILIGÊNCIA - Agir positivamente face às adversidades; dedicação e Interesse; aplicação,
prontidão e zelo, tornando seus feitos notáveis.
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PERSEVERANÇA - Valorizar o aprendizado contínuo; enfrentar as dificuldades e obstáculos
dando sempre o melhor de si; automotivação e resiliência.
EXCELÊNCIA - Aprofundar o estudo para elevar a técnica; se esforçar e sistematizar; tornar sua
ação sempre maior e melhor; prezar pela organização; buscar a perfeição.
SOLIDARIEDADE - Ajudar ao próximo por compromisso moral; vontade de atingir um objetivo
com alegria; convívio amistoso.
GRATIDÃO - Reconhecer o empenho de alguém ou algo que lhe trouxe benefício; valorizar
aquilo que lhe foi auferido; agradecer espontaneamente com nobreza; retribuir se apropriando
e multiplicando o bem recebido.
CONTEXTO
Os itens descritos aqui se referem aos princípios e às virtudes mais latentes na prática do
kungfu/wushu. No entanto é de conhecimento geral a existência de outros tantos princípios e
virtudes que poderão também contribuir para a conduta do artista marcial.
A manifestação de princípios e o exercício das virtudes serão sempre valorizados. Cabe a cada
um dos membros da comunidade do kungfu/wushu ligados à CBKW agir sempre considerando
tais itens e, a exemplo da prática das técnicas marciais, treinar constantemente de forma a
torna-los vivos em suas ações.
Quaisquer normas e regras produzidas ou adotadas pela CBKW, bem como as
responsabilidades delas advindas, devem estar sempre em consonância com tais princípios e
virtudes. E mais do que isso, devem ser exemplo destes.
Assim sendo, os itens descritos no PCM-CBKW, sempre se manifestarão proporcionando o bem
comum, princípio ético da universalidade.
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