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A produção de conhecimento está intimamente relacionada à nossa capacidade de buscar 

continuamente informação atualizada 

ampliada e passou trazer mais conteúdos, voltados a 

saúde para a prática marcial, indicações de 

novidades sobre todos os acontecimentos da Peng Lai Brasil.

A Folha é um canal para 

membros da família Peng Lai e admiradores do Kung Fu

sobre: Educação e Kung Fu, o 

Brasil em 2010, os ótimos resultados das Seletivas e do Campeonato Paulista de Kung Fu / 

Wushu, a organização e planejamento do 1° Campeonato Interno da Peng Lai Brasil

mais. 

Foi um semestre com muitas novidades e realizações

dedicação dos responsáveis e membros da Peng Lai pelo crescimento e propagação do Kung Fu 

tradicional no Brasil. 

Agradecemos a todos os leitores por prestigiar nosso trabalho e desejamos uma ótima 

leitura e que apreciem esta 3ª edição feita e

Xiè Xie 

Equipe Folha Peng Lai 

 

Folha Peng Lai - Edição N 03 - Ano 01 - Ago

Editorial 

A produção de conhecimento está intimamente relacionada à nossa capacidade de buscar 

continuamente informação atualizada e por isso desde a Edição n° 02, a Folha Peng Lai

e passou trazer mais conteúdos, voltados a cultura e sabedoria oriental, dicas de 

prática marcial, indicações de filmes, livros e informações fidedignas da web e 

novidades sobre todos os acontecimentos da Peng Lai Brasil.  

para troca de informações e produção de conhecimentos entre 

membros da família Peng Lai e admiradores do Kung Fu e nesta Edição 

Educação e Kung Fu, o Treino Especial Feminino, a visita do 

ótimos resultados das Seletivas e do Campeonato Paulista de Kung Fu / 

Wushu, a organização e planejamento do 1° Campeonato Interno da Peng Lai Brasil

emestre com muitas novidades e realizações, o que mostra o consta

dedicação dos responsáveis e membros da Peng Lai pelo crescimento e propagação do Kung Fu 

Agradecemos a todos os leitores por prestigiar nosso trabalho e desejamos uma ótima 

leitura e que apreciem esta 3ª edição feita especialmente pra vocês! 
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A produção de conhecimento está intimamente relacionada à nossa capacidade de buscar 

e por isso desde a Edição n° 02, a Folha Peng Lai foi 

cultura e sabedoria oriental, dicas de 

filmes, livros e informações fidedignas da web e 

troca de informações e produção de conhecimentos entre 

 apresentaremos artigos 

do Shifu Kevin Brazier ao 

ótimos resultados das Seletivas e do Campeonato Paulista de Kung Fu / 

Wushu, a organização e planejamento do 1° Campeonato Interno da Peng Lai Brasil e muito 

mostra o constante esforço e 

dedicação dos responsáveis e membros da Peng Lai pelo crescimento e propagação do Kung Fu 

Agradecemos a todos os leitores por prestigiar nosso trabalho e desejamos uma ótima 
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ste ano a Peng Lai Brasil 

promoverá o seu 1° Campeonato 

Interno. A Unidade São Caetano do Sul 

dirigida pelo Prof. Eduardo Scucuglia, 

será a responsável pela organização. 

Este projeto tem como objetivo motivar 

e promover a integração entre alunos 

de todas as unidades e seus familiares

O evento terá diversas 

apresentações e competições de Kung 

Fu, Sanshou e Tai Chi Chuan que 

um pouco mais da cultura oriental, 

e entretenimento à população do ABC. 

Este Campeonato é uma forma de 

aprimoramento técnico e preparação 

dos alunos para futuras competições. 

Também divulga as artes marciais 

tradicionais chinesas para novos 

praticantes, ajudando a superar seus 

desafios diários contribuindo para 

corpo e mente mais saudáveis

melhorando a qualidade de vi

O 1° Campeonato Interno da Peng 

Lai Brasil será dia 19 de Setembro a 

partir das 10h no Ginásio do            

E

I Campeonato Interno Peng Lai Brasil

Por: 
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ste ano a Peng Lai Brasil 

promoverá o seu 1° Campeonato 

Interno. A Unidade São Caetano do Sul 

dirigida pelo Prof. Eduardo Scucuglia, 

será a responsável pela organização. 

Este projeto tem como objetivo motivar 

promover a integração entre alunos 

seus familiares. 

O evento terá diversas 

e competições de Kung 

Fu, Sanshou e Tai Chi Chuan que trarão 

um pouco mais da cultura oriental, arte 

população do ABC.  

Este Campeonato é uma forma de 

co e preparação 

dos alunos para futuras competições. 

as artes marciais 

nesas para novos 

a superar seus 

contribuindo para um 

corpo e mente mais saudáveis, 

melhorando a qualidade de vida. 

nterno da Peng 

será dia 19 de Setembro a 

Ginásio do            

Clube Recreativo Tamoyo, em São 

Caetano do Sul. O ingresso para o 

evento será 1 quilo de alimento não 

perecível. 

Venha, participe e prestigie mais 

este grande evento. Convide todos seus 

amigos e familiares. 

Inscrições abertas a partir de 1° de 

agosto. Informações e regulamentos 

nas Unidades Peng Lai Brasil ou no Site 

www.penglai.com.br 
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Por: Shifu André Azevedo 
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Clube Recreativo Tamoyo, em São 

Caetano do Sul. O ingresso para o 

evento será 1 quilo de alimento não 

Venha, participe e prestigie mais 

este grande evento. Convide todos seus 

 

Inscrições abertas a partir de 1° de 

agosto. Informações e regulamentos 

nas Unidades Peng Lai Brasil ou no Site 

 

 

I Campeonato Interno Peng Lai Brasil 
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o dia 23 de Maio o Parque Chico 
Mendes, localizado em São 

Caetano, foi palco do Terceiro Treino 
Exclusivo das alunas de Kung Fu da 
Peng Lai Brasil. Participaram deste 
grande treino alunas de variadas 
graduações e faixa-etária e de todas as 
unidades, as quais literalmente 
contribuíram para enriquecer aquele 
domingo nublado. As 10h deu-se início à 
mega aula, ministrada pela Shimo Élen 
Natis.  

Após o aquecimento tradicional, 
fizeram um treino técnico em grupo. Era 
possível ver o esforço de todas, desde a 
aluna mais avançada até a aluna que 
mal havia iniciado sua rotina de treinos. 
O ponto mais interessante do treino 
ocorreu em seqüência, quando as 
alunas foram divididas em dois grupos. 
O primeiro era composto apenas pelas  

 

 

alunas do 6° Grau (faixa branca) e o 
segundo, por alunas a partir do 5° Grau 
(faixa amarela). Ambos deveriam se 
organizar para a realização de uma 
demonstração, sendo que o primeiro 
grupo ficou responsável em apresentar 
o Ji Beng Ba Shi e o segundo o Xiao Si 
Xou. As apresentações foram no mínimo 
interessantes. Destaque para o primeiro 
grupo, que executou a técnica com 
muita qualidade e uma diversidade no 
ritmo dos movimentos, e sincronia de 
contagem.  

O segundo grupo também 
apresentou a respectiva técnica com 
qualidade Peng Lai, porém de uma 
forma muito criativa e inusitada. Ambos 
os grupos se destacaram e chamaram a 
atenção de quem estava no parque 
naquele momento. 

N 

Treino Exclusivo das Alunas da Peng Lai Brasil 

Por: Jiaolian Gustavo Capabianco 
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Iniciando a etapa final do treino, 
veio o momento sublime para as 
alunas: treinar defesa pessoal com os 
professores e alguns alunos que 
acompanhavam o treino. Foram 
treinadas três técnicas simples e 
eficientes contra ataques masculinos, 

nas quais as alunas puderam perceber a 
força que realmente possuem. 

Decorridas algumas horas de 
treino, a chuva ameaçou apertar, então 
havia chegado a hora da última e mais 
descontraída parte do treino: A 
GINCANA. Novamente a turma foi 
dividida em duas equipes, as quais 
foram testadas em suas habilidades 
com os pés e, é claro, uma bola de 
futebol. Com certeza todos os 
presentes, desde as alunas até os 
professores, se divertiram muito 
naquele dia. Todas as alunas 
participantes estão de parabéns. Isso 
prova que o Kung Fu é para todos, sem 
distinção de raça, gênero ou idade. 
Fiquem atentos aos eventos da Peng Lai 
Brasil e não percam a próxima edição 
deste treino exclusivo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

II Curso de Formação de Instrutores de Kung Fu 

Por Shifu Gil Rodrigues 
 

Nunca as mulheres são tão fortes do que quando se 
armam com as suas fraquezas. 

(George Sand) 
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hifu Kevin Brazier, um dos 
discípulos mais graduados e 

experientes do mestre Shi, voltará ao 
Brasil para realizar o VI Seminário 
Internacional Peng Lai Brasil.  

Shifu Kevin tem longa trajetória 
na prática do Kung Fu tradicional e 
também é um grande pesquisador e 
disseminador de conteúdos – textos, 
artigos e vídeos - relacionados ao estilo 
Louva-a-Deus e suas mais variadas 
linhagens. 

Em sua terceira visita ao Brasil, 
Shifu trará toda a sua bagagem para  

 

 

 

 

transmitir por meio de aulas de 
aprimoramento e intercâmbio de 
conhecimento com os Professores e 
Representantes Oficiais, bem como 
seminários para os alunos e instrutores 
de todas as unidades Peng Lai Brasil. 

Certamente, será uma 
oportunidade única, e um grande 
privilégio para todos aqueles que 
estiverem presente nesses encontros, 
pois somente com persistência, práticas 
constantes e contato direto com nossos 
irmãos de treinos mais graduados é que 
podemos aprimorar e desenvolver 
nossas técnicas a cada dia. Contamos 
com a presença de todos vocês!  

Em NOVEMBRO, Aguardem. 

  

S

VI Seminário Internacional com Shifu Kevin Brazier 

Por: Gil Rodrigues 

Shifu Kevin em sua última visita em 2009 com os professores do Brasil 
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uan Inn é um Bodhisattva
deidade universal amada e 

conhecida como protetora, Deusa da 
Misericórdia e Compaixão (no budismo
 Muito presente na cultura oriental por 
seus ensinamentos, Quan Inn jurou 
proteger todos os humanos e não 
descansaria enquanto 
ouvisse os lamentos 
das pessoas. Seu 
nome significa “a que 
vigia e ouve os 
lamentos do mundo”. 

Quando fez sua 
passagem para o 
outro plano, fez a 
escolha de 
representar a 
compaixão pela vida, 
e sua missão é nos 
ajudar mostrando que 
somos interiormente 
calmos, corajosos, 
iluminados, sensíveis 
e capazes de crescer 
e ascender na vida 
bem como descobrir 
nossas qualidades 
internas. Aproximadamente um terço do 
planeta reza a ela diariamente e 
acreditam que nos momentos 
necessários ela pode nos apoiar e 
ajudar em momentos difíceis. 

 

 

 

 

Q

Quan Inn
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Bodhisattva, uma 
amada e 

conhecida como protetora, Deusa da 
(no budismo). 

Muito presente na cultura oriental por 
seus ensinamentos, Quan Inn jurou 
proteger todos os humanos e não 

Aproximadamente um terço do 
planeta reza a ela diariamente e 
acreditam que nos momentos 
necessários ela pode nos apoiar e 
ajudar em momentos difíceis.  

 

 

Os chineses acreditam que ela era 
uma princesa - Miao Shan
espiritualizada, passou para o outro 
plano como aprendiz de Buda e se 
transformou num 
Deusa da vida e pode ajudar também 
mulheres que desejam ter filhos

para Quan Inn e pedir 
sua proteção signifi
liberar
sofrimentos e 

prosperidade à vida. 
Também ajuda em 
muitos aspectos na 
gravidez e em 
situações em que não 
sabemos como 
encontrar soluções, 
nos levando a um 
grande conforto 
apenas ao
seu nome.

Seus principais 
emblemas são um 
vaso precioso seguro 
numa das mãos e um 
broto de salgueiro 

seguro na outra, simbolizando 
respectivamente o orvalho doce, 
significando o néctar da sabedoria e da 
compaixão. 

Para saber um pouco mais: “Renascer na 

Luz com Kuan Yin – Maria

Evangraf.

Cultura Oriental

Quan Inn: A Deusa da Misericórdia

Por Shimo Élen Natis 
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Os chineses acreditam que ela era 
Miao Shan - que muito 

espiritualizada, passou para o outro 
plano como aprendiz de Buda e se 
transformou num Bodhisattva. É a 
Deusa da vida e pode ajudar também 
mulheres que desejam ter filhos. Orar 

para Quan Inn e pedir 
sua proteção significa 
liberar-se dos 
sofrimentos e 

promover 
prosperidade à vida. 
Também ajuda em 
muitos aspectos na 
gravidez e em 
situações em que não 
sabemos como 
encontrar soluções, 
nos levando a um 
grande conforto 
apenas ao sussurrar 
seu nome. 

Seus principais 
emblemas são um 
vaso precioso seguro 
numa das mãos e um 
broto de salgueiro 

seguro na outra, simbolizando 
respectivamente o orvalho doce, 

tar da sabedoria e da 

a saber um pouco mais: “Renascer na 

Maria Suzana Dieter, Editora 

tura Oriental 

Misericórdia 
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ostaria de parabenizar a todos os membros da Família Peng 
Lai Brasil pela grande participação nas Seletivas e no 

Campeonato Paulista de Kung Fu / Wushu de 2010. Quero deixar 
registrado o meu orgulho e satisfação em ver cada um 
mostrando o seu melhor e busc
persistência, a força e a união. 

Aproveito este momento para 
agradecimento pelo trabalho e dedicação pessoal que tiveram 
para o sucesso de forma geral da Peng Lai, 
ótimos resultados graças aos

Desejo muito sucesso e êxito na trajetória 
toda a equipe Peng Lai pelo brilhante trabalho. Lembrem
coragem pra levantar e prosseguir a viagem;
deixar escoar todas as possibilidades; não se deixar acovardar
gestos extremos e impensados
únicas”.  

 

 

 

 

 famosa dor, também chamada de 
dor no flanco, aparece no 

hipocôndrio direito (raramente no 
esquerdo), na região do fígado, logo 
abaixo das ultimas costelas do lado 
direito. Surge sempre como uma dor 
intensa e aguda no decorrer de 
exercícios, principalmente durante 
alguma corrida ou algum esforço 
excessivo. Ela se deve a uma 
momentânea falta de oxigênio no 
diafragma ou a uma distensão nos 
ligamentos suspensos do fígado. Não é 

G 

A

Seletivas e Campeonato Paulista 2010

O que fazer com a “Pontada 
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ostaria de parabenizar a todos os membros da Família Peng 
Lai Brasil pela grande participação nas Seletivas e no 

Campeonato Paulista de Kung Fu / Wushu de 2010. Quero deixar 
registrado o meu orgulho e satisfação em ver cada um 
mostrando o seu melhor e buscando sempre o crescimento, a 
persistência, a força e a união.  

Aproveito este momento para enviar-lhes meu 
agradecimento pelo trabalho e dedicação pessoal que tiveram 

e forma geral da Peng Lai, que conquistou 
s esforços de todos. 

muito sucesso e êxito na trajetória rumo ao Brasileiro 
Peng Lai pelo brilhante trabalho. Lembrem-se: 

coragem pra levantar e prosseguir a viagem; não desperdiçar chances de avançar; não 
deixar escoar todas as possibilidades; não se deixar acovardar diante de dificuldades e

impensados serão uma perda valiosa de oportunidades às vezes 

também chamada de 
dor no flanco, aparece no 

hipocôndrio direito (raramente no 
esquerdo), na região do fígado, logo 
abaixo das ultimas costelas do lado 
direito. Surge sempre como uma dor 
intensa e aguda no decorrer de 
exercícios, principalmente durante 

ma corrida ou algum esforço 
Ela se deve a uma 

momentânea falta de oxigênio no 
diafragma ou a uma distensão nos 
ligamentos suspensos do fígado. Não é 

motivo de preocupação 
e não é necessário 
suspender a atividade 
física. Basta diminuir a 
intensidade da 
atividade, que a dor 
desaparece em pouco 
tempo, permitindo que 
se retome a intensidade 
anterior. 

 

 

Seletivas e Campeonato Paulista 2010

Por Shifu André Azevedo 

O que fazer com a “Pontada do Lado”

Por Shifu Marcio Ferreira 

Dicas de Saúde

Aos atletas Peng Lai Brasil
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rumo ao Brasileiro e cumprimento 
se: “É importante ter 

ces de avançar; não 
diante de dificuldades e, 

uma perda valiosa de oportunidades às vezes 

motivo de preocupação 
e não é necessário 
suspender a atividade 
física. Basta diminuir a 

dade da 
atividade, que a dor 
desaparece em pouco 
tempo, permitindo que 

a intensidade 

Seletivas e Campeonato Paulista 2010 

do Lado”? 

Dicas de Saúde 

Aos atletas Peng Lai Brasil 
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A refilmagem de Karatê Kid (considerado um clássico dos 
80) agora se passa na China
respeito de
Smith) um garoto de 12 anos que poderia ser o mais popular de 
Detroit, mas a carreira de sua mãe acaba os levando para a 
China. D
as diferenças culturais tornam essa amizade impossível. 
sentimentos de Dre fazem com que o brigão da sala e prodígio 
do kung fu Cheng torne
cidade, Dre não tem a 
prédio Mr. Han (Jackie Chan), que é secretamente um 
de kung f

muito mais que socos e habilidade, mas sim maturidade e calma, Dre percebe que 
encarar os brigões da turma será a aventura de uma vida. 
lindos da China com treinamento
China. Outras traduções para o 
(E.U.A).  

 

Jackie Chan é um novo aluno do Templo Shaolin e está mudo. 
Ele se esforça para acompanhar os outros alunos e para 
completar as tarefas que lhe fora
Ele é assombrado pela memória do assassinato de seu 
mãos de um bandido mascarado que era hábil em artes marciais.
Uma noite, um monge bêbado leva Jackie Chan para uma caverna 
secreta atrás de uma cachoeira. Um homem está preso lá
tempo, ele faz amizade com o prisioneiro violento
comida e vinho que ele rouba do mosteiro. Ele descobre que o 
prisioneiro é um artista marcial, que está desenvolvendo uma 
técnica chamada o rugido do leão, que ele vai usar para escapar de seu cativeiro. 
Jackie Chan convence o prisioneiro para treiná
objetivo matar o oponente o mais rápido possível. Uma Monja Shaolin vê Jackie Chan 
praticando essas técnicas para matar. Ela diz a ele que as artes marciais não são para 
matar, mas sim, são para 
quando for necessário e com o mínimo de violência. Ela treina o estilo Serpente Suave, 
os ideais se chocam com os do estilo de matar do prisioneiro. No entanto, nada muda e 
ele continua a estudar os dois estilos. Finalmente o pri
pronto para tentar passar no teste da Câmera dos 36 Homens de Madeira de Shaolin, 
que são mecânicos feitos de madeira.
filmes de Kung Fu. 

 

Karatê Kid 2010 

Folha Peng Lai - Edição N 03 - Ano 01 - Ago

filmagem de Karatê Kid (considerado um clássico dos 
80) agora se passa na China e é sobre o Kung Fu
respeito de um garoto, Dre Parker (Jaden Smith

) um garoto de 12 anos que poderia ser o mais popular de 
Detroit, mas a carreira de sua mãe acaba os levando para a 
China. Dre se apaixona pela sua colega de classe 
as diferenças culturais tornam essa amizade impossível. 
sentimentos de Dre fazem com que o brigão da sala e prodígio 
do kung fu Cheng torne-se seu inimigo. Sem amigos numa nova 
cidade, Dre não tem a quem recorrer exceto o zelador do seu 
prédio Mr. Han (Jackie Chan), que é secretamente um 

kung fu. À medida que Han ensina Dre que o kung fu é 
muito mais que socos e habilidade, mas sim maturidade e calma, Dre percebe que 

rma será a aventura de uma vida. O filme mostra lugares 
a China com treinamentos na Grande Muralha e outros locais históricos

China. Outras traduções para o título do filme: Gongfu men (China)

ackie Chan é um novo aluno do Templo Shaolin e está mudo. 
Ele se esforça para acompanhar os outros alunos e para 

fas que lhe foram atribuídas por seu instrutor. 
Ele é assombrado pela memória do assassinato de seu pai nas 
mãos de um bandido mascarado que era hábil em artes marciais. 
Uma noite, um monge bêbado leva Jackie Chan para uma caverna 
secreta atrás de uma cachoeira. Um homem está preso lá e com o 
tempo, ele faz amizade com o prisioneiro violento, trazendo-lhe 
comida e vinho que ele rouba do mosteiro. Ele descobre que o 
prisioneiro é um artista marcial, que está desenvolvendo uma 
técnica chamada o rugido do leão, que ele vai usar para escapar de seu cativeiro. 
Jackie Chan convence o prisioneiro para treiná-lo. O estilo do prisioneiro tem como 
objetivo matar o oponente o mais rápido possível. Uma Monja Shaolin vê Jackie Chan 
praticando essas técnicas para matar. Ela diz a ele que as artes marciais não são para 
matar, mas sim, são para o auto-desenvolvimento, com a defesa apenas utilizada
quando for necessário e com o mínimo de violência. Ela treina o estilo Serpente Suave, 
os ideais se chocam com os do estilo de matar do prisioneiro. No entanto, nada muda e 
ele continua a estudar os dois estilos. Finalmente o prisioneiro diz que Jackie Chan está 

para tentar passar no teste da Câmera dos 36 Homens de Madeira de Shaolin, 
feitos de madeira. Vale a pena assistir a este clássico dos antigos 

 

Cultura e Entretenimento

Shaolin Wooden Men
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filmagem de Karatê Kid (considerado um clássico dos anos 
e é sobre o Kung Fu. A história é a 

Dre Parker (Jaden Smith, filho de Will 
) um garoto de 12 anos que poderia ser o mais popular de 

Detroit, mas a carreira de sua mãe acaba os levando para a 
re se apaixona pela sua colega de classe Mei Yin, mas 

as diferenças culturais tornam essa amizade impossível. Os 
sentimentos de Dre fazem com que o brigão da sala e prodígio 

se seu inimigo. Sem amigos numa nova 
quem recorrer exceto o zelador do seu 

prédio Mr. Han (Jackie Chan), que é secretamente um mestre 
u. À medida que Han ensina Dre que o kung fu é 

muito mais que socos e habilidade, mas sim maturidade e calma, Dre percebe que 
filme mostra lugares 

e outros locais históricos da 
(China) e Kung Fu Kid 

técnica chamada o rugido do leão, que ele vai usar para escapar de seu cativeiro. 
O estilo do prisioneiro tem como 

objetivo matar o oponente o mais rápido possível. Uma Monja Shaolin vê Jackie Chan 
praticando essas técnicas para matar. Ela diz a ele que as artes marciais não são para 

a defesa apenas utilizada 
quando for necessário e com o mínimo de violência. Ela treina o estilo Serpente Suave, 
os ideais se chocam com os do estilo de matar do prisioneiro. No entanto, nada muda e 

sioneiro diz que Jackie Chan está 
para tentar passar no teste da Câmera dos 36 Homens de Madeira de Shaolin, 

Vale a pena assistir a este clássico dos antigos 

Cultura e Entretenimento 

Shaolin Wooden Men 
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Como eu e minha esposa
"abençoado momento em que subimos aquelas escadinhas". 
 Sempre tive vontade de fazer algum tipo de arte marcial, 
para ser mais específico sempre quis praticar Kung Fu, mas 
na verdade não fazia idéia do que se tratava. Não sabia nada 
sobre o assunto, mas pelo menos
acrobacias dos filmes, que sempre gostei de assistir,
coisas exageradas e que na prática seria mais "acessível". Passando em frente à 
academia todos os dias, a caminho do trabalho, comentava com minha esposa
dia com mais tempo gostaria de perguntar como funcionava. Este dia chegou e tivemos 
a oportunidade de "subir a escadinha". Lá encontrei o Shifu Eduardo, que me explicou 
tudo. Saí de lá muito empolgado. Além do sedentarismo da minha profissão, fica
sentado o dia todo na frente do computador, não gosto de malhação em academia e 
"perder calorias" nunca me serviu de estímulo para praticar atividades físicas. Assim, 
uma semana depois, fiz minha matrícula
mínimo um mês, para avaliar se eu iria "aguentar".
academia, do estado que cheguei de volta ao escritório, completamente ensopado. Não 
tinha noção que suaria tanto, e não tinha levado nenhuma troca de roupa. Hoje em dia 
ando com uma mochila enorme, com várias trocas de uniformes. Além de 
também cheguei todo feliz e como uma criança, quase treinei mais uma hora, 
mostrando para minha esposa tudo que havia aprendido, foi muito satisfatório. O 
grande motivador de meus treinos di
que desde a primeira aula se tornou presente em meu dia
desafio e uma superação. Hoje olho para as novas técnicas e para as primeiras
aprendi, com o mesmo sentimento, de um
professor, da técnica e da própria arte marcial, uma nova oportunidade de superar. 

anos, mas vou continuar treinando
física sempre foi mar
da Peng Lai, sempre me proporcionaram esta oportunidade. Na 
primeira aula, não conseguia alcançar os pés no alongamento 
na barra, hoje já consigo encostar o cotovelo
do Kung Fu, é que praticando, pode
sentimentos por toda a vida, sempre uma realização
finalmente

(Cesar Antonio Nalio t

São Caetano do Sul desde 2007. Em julho conquistou o 

Por: César Antonio Nalio
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minha esposa costumamos dizer: 
"abençoado momento em que subimos aquelas escadinhas". 
Sempre tive vontade de fazer algum tipo de arte marcial, 
para ser mais específico sempre quis praticar Kung Fu, mas 
na verdade não fazia idéia do que se tratava. Não sabia nada 

o assunto, mas pelo menos imaginava que as 
acrobacias dos filmes, que sempre gostei de assistir, eram 
coisas exageradas e que na prática seria mais "acessível". Passando em frente à 
cademia todos os dias, a caminho do trabalho, comentava com minha esposa
dia com mais tempo gostaria de perguntar como funcionava. Este dia chegou e tivemos 
a oportunidade de "subir a escadinha". Lá encontrei o Shifu Eduardo, que me explicou 
tudo. Saí de lá muito empolgado. Além do sedentarismo da minha profissão, fica
sentado o dia todo na frente do computador, não gosto de malhação em academia e 
"perder calorias" nunca me serviu de estímulo para praticar atividades físicas. Assim, 
uma semana depois, fiz minha matrícula decidido já na primeira aula a treinar no 

um mês, para avaliar se eu iria "aguentar". Até hoje contamos a história na 
academia, do estado que cheguei de volta ao escritório, completamente ensopado. Não 
tinha noção que suaria tanto, e não tinha levado nenhuma troca de roupa. Hoje em dia 

ma mochila enorme, com várias trocas de uniformes. Além de 
também cheguei todo feliz e como uma criança, quase treinei mais uma hora, 
mostrando para minha esposa tudo que havia aprendido, foi muito satisfatório. O 
grande motivador de meus treinos diários atuais é a superação de minhas dificuldades, 
que desde a primeira aula se tornou presente em meu dia-a-dia. A cada técnica, um 

uma superação. Hoje olho para as novas técnicas e para as primeiras
aprendi, com o mesmo sentimento, de um novo desafio. A cada exigência de meu 

e da própria arte marcial, uma nova oportunidade de superar. 

Infelizmente, não comecei a treinar quando tinha dez 
anos, mas vou continuar treinando por toda vida. A superação 
física sempre foi marcante em minha dedicação, e as técnicas 
da Peng Lai, sempre me proporcionaram esta oportunidade. Na 
primeira aula, não conseguia alcançar os pés no alongamento 
na barra, hoje já consigo encostar o cotovelo
do Kung Fu, é que praticando, podemos experimentar estes 
sentimentos por toda a vida, sempre uma realização
finalmente, conseguir fazer, o que o professor

(Cesar Antonio Nalio tem 32 anos e é aluno de Kung Fu da Unidade 

São Caetano do Sul desde 2007. Em julho conquistou o 

Campeão Paulista de Kung Fu na categoria Mãos do Norte)

Experiência é para Compartilhar

César Antonio Nalio 
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coisas exageradas e que na prática seria mais "acessível". Passando em frente à 
cademia todos os dias, a caminho do trabalho, comentava com minha esposa que, um 
dia com mais tempo gostaria de perguntar como funcionava. Este dia chegou e tivemos 
a oportunidade de "subir a escadinha". Lá encontrei o Shifu Eduardo, que me explicou 
tudo. Saí de lá muito empolgado. Além do sedentarismo da minha profissão, ficar 
sentado o dia todo na frente do computador, não gosto de malhação em academia e 
"perder calorias" nunca me serviu de estímulo para praticar atividades físicas. Assim, 

decidido já na primeira aula a treinar no 
Até hoje contamos a história na 

academia, do estado que cheguei de volta ao escritório, completamente ensopado. Não 
tinha noção que suaria tanto, e não tinha levado nenhuma troca de roupa. Hoje em dia 

ma mochila enorme, com várias trocas de uniformes. Além de suado, 
também cheguei todo feliz e como uma criança, quase treinei mais uma hora, 
mostrando para minha esposa tudo que havia aprendido, foi muito satisfatório. O 

ários atuais é a superação de minhas dificuldades, 
dia. A cada técnica, um 

uma superação. Hoje olho para as novas técnicas e para as primeiras que 
vo desafio. A cada exigência de meu 

e da própria arte marcial, uma nova oportunidade de superar.  

Infelizmente, não comecei a treinar quando tinha dez 
por toda vida. A superação 

cante em minha dedicação, e as técnicas 
da Peng Lai, sempre me proporcionaram esta oportunidade. Na 
primeira aula, não conseguia alcançar os pés no alongamento 
na barra, hoje já consigo encostar o cotovelo no pé. O melhor 

mos experimentar estes 
sentimentos por toda a vida, sempre uma realização e, 

professor lhe ensinou.  

em 32 anos e é aluno de Kung Fu da Unidade 

São Caetano do Sul desde 2007. Em julho conquistou o título de 

Campeão Paulista de Kung Fu na categoria Mãos do Norte) 

para Compartilhar 
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Gengibre 

Fonte: http://performance.clix.pt/html/fitoterapia 

 

engibre trata problemas digestivos, 
circulatórios e dores articulares. É 

uma planta ancestral que, devido às 
suas propriedades, se diz ser oriundo do 
Jardim do Éden. Zingiber deriva de uma 
palavra de origem Sânscrita que 
significa “forma de chifre”, em 
referência às protusões na raiz da 
planta. Nativo da Ásia cresce ao longo 
dos trópicos, em especial entre a Índia e 
a China, sendo a sua propagação feita 
através da divisão da raiz. Utilizado 
como especiaria devido 
ao seu aroma e sabor 
muito característicos, a 
raiz de gengibre é 
também usada 
medicinalmente com 
diversos fins. Rica em 
óleo essencial como o 
zingibereno, geraniol e 
linalol, possui ainda 
substâncias que lhe dão um sabor acre 
e picante. Devido à natureza dos seus 
constituintes, o gengibre tem uma ação 
estimulante da secreção salivar e 
gástrica, aumentando o tônus da 
musculatura intestinal e o peristaltismo, 
sendo estas ações atribuídas às 
substâncias picantes. Além desta ação, 
o gengibre é também um excelente 
antiemético natural no combate aos 
enjôos das viagens. Tem ainda um 
efeito positivo em situações de 
problemas respiratórios (gripes e 
constipações), como excelente anti-
séptico e anti-inflamatório. Devido às  

 

suas características pungentes 
(picantes), o gengibre é também um 
estimulante circulatório, podendo ajudar 
em casos de frieiras e má circulação nas 
mãos e nos pés.  

Quer como aperitivo, antiemético, 
no combate aos enjôos ou nas afecções 
respiratórias, a raiz de gengibre tem de 
fato revelado, quer pelos estudos 
científicos, quer pela utilização 
tradicional, ser uma ótima ajuda em 
diversos casos como, por exemplo, em 

problemas dispépticos 
e na prevenção de 
sintomas da cinetose 
(tonturas, náuseas, 

eventualmente 
vômitos, palidez e suor 
que podem ser 
causados por veículos 
em movimento). A 
medicina tradicional 

chinesa utiliza amplamente esta planta, 
incluindo para tratamento dos enjôos da 
grávida, sem qualquer tipo de contra-
indicação. Contudo, e dado se tratar de 
uma situação especial, é sempre 
conveniente o aconselhamento médico. 
Os orientais costumam ainda aplicar 
compressas de gengibre sobre zonas 
dolorosas, para aliviar dores articulares 
e musculares. Para os chineses o 
gengibre é considerado um anti-
inflamatório natural. 

 

 

G 

Energia e Saúde 
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A seguir veremos o primeiro caminho da forma “Luo Han Shi Ba Shou”. Esta primeira 
parte contém os nomes de cada movimento em chinês. 

Toque de Mestre 

18 Mãos de Luo Han 

Por Shifu Kevin Brazier – Peng Lai EUA 
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 uma saudação ou cumprimento que foi       
criado na Dinastia Ming (1368-1644), na 

China pelos lideres revolucionários.  E com o 
passar dos tempos passou a ser utilizados 
pelas escolas de Artes Marciais 
Chinesas como cumprimento oficial utilizado 
até os dias atuais. O cumprimento é feito 
com a mão direita fechada e com a 
esquerda aberta sobre a direita.  

 

Esta simbologia tem como significado  a junção do conhecimento e da força. 

MÃO FECHADA significa  "O Sol" que é a força, o marcial e MÃO ABERTA "A Lua" que 
é a filosofia, técnica e a sabedoria e também a Arte. 

Cada dedo da mão aberta tem  significados com ideais políticos da época 
apresentados a abaixo: 

 

1° dedo   Dedo  fechado - A humildade. 

 

Os quatro dedos abertos representam as quatro educações que são: 

 

2° dedo Educação Moral 

3° dedo Educação Intelectual (Arte) 

4° dedo Educação Física (Marcial) 

5° dedo Educação Comunitária (Sociabilidade) 

 

 

  

É 

Sabedoria Marcial 

Jìng Li 敬禮敬禮敬禮敬禮 

Fonte: www.penglai.com.br 
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 procura por aprimoramentos 
tem trazido instrutores já 

formados para as aulas do 2° Curso de 
Formação. Conhecimentos mais 
específicos e mais práticos tem sido o 
foco do curso o que despertou o 
interesse dos instrutores que já atuam 
como profissionais do Kung Fu. 
Pensando na excelência de seu papel, 
buscam se aprofundar na área 
ampliando os conhecimentos e 
melhorando a qualidade de seu 
trabalho.  

“Já sendo instrutor formado, posso dizer 
que o segundo curso é um complemento 
fundamental. Está sendo muito 
importante para mim, além de rever 
dados de grande valia na parte prática, 
estou aprimorando muito meu 
conhecimento histórico, filosófico e 
didático. Já estou ministrando aulas há 
algum tempo e sinto uma mudança 
muito boa no relacionamento e 
instrução para com os alunos. Estou 
contente em participar mais uma vez de 
um curso sério e profissional. 
Parabéns!” (Marcelo Mattos – instrutor 
da Unidade Perdizes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A 

2° Curso de Formação de Instrutores: 
 Aprendizagem e Aprimoramento 

Por: Shimo Élen Natis 

Thiago Eddine, Marcelo Mattos e Uilians Mendes 
Formados e atuantes na área 
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odos os seres são alvos de 
um processo educativo. Os 

pássaros, por exemplo, desde cedo 
expulsam seus filhotes do ninho, 
fazendo com que experimentem o 
processo de aprendizagem do vôo, e 
este exercício é fundamental para a 
continuidade da vida. 

Assim também, nós seres 
humanos vivenciamos experiências de 
aprendizagem nos diversos setores: em 
casa, na rua, igreja e na escola.  

A educação ajuda a pensar tipos 
de homens, mais do que isso, ela ajuda 
a criá-los, por meio da transmissão de 
conhecimentos uns para os outros, um 
saber que o constitui e o legitima. 
Produz o conjunto de crenças e idéias, 
de qualificações e especialidades que 
envolvem as trocas de símbolos, bens e 
poderes que, em conjunto constroem 
tipos de sociedades. 

Durante a história tivemos muitos 
avanços no processo de pensar e 
conceber a educação mundial, e um 
deles foi a Conferência Mundial sobre 
Educação para Todos, Jomtien, Tailândia 
- março de 1990, no qual se evidenciou 
a situação da educação em todo o 
mundo. A partir deste encontro, 
educadores representantes do mundo 
todo se reuniram para elaborar um 
relatório – “Relatório Educação para 
o Século XXI. Este relatório, 
coordenado por Jacques Dellors, 
intitulado “Educação, Um Tesouro a 
Descobrir”, finalizado em  

 

 

setembro de 96, abordava assuntos 
referentes ao futuro da educação, 
produzido para a UNESCO. Nele os 
educadores do mundo todo, 
consideraram quatro aprendizagens 
básicas, visando à formação integral de 
um jovem, ressaltando competências e 
habilidades mínimas para viver e 
conviver numa sociedade moderna. 
Estas aprendizagens são mundialmente 
conhecidas como os “Quatro Pilares da 
Educação”: 

� Aprender a Ser: competência 
pessoal envolvendo aspectos como 
identidade, auto-conceito, auto-estima, 
auto-confiança, projeto de vida e auto-
realização, 

� Aprender a Conviver: competência 
relacional/social, desenvolvendo 
dimensões como integração, 
sociabilidade, ética, cidadania, 
solidariedade no processo educativo, 

� Aprender a Fazer: competência 
produtiva, por meio do desenvolvimento 
das habilidades básicas, específicas e de 
gestão requeridas pelo mundo do 
trabalho, 

� Aprender a Aprender: competência 
cognitiva, relacionada à capacidade das 
pessoas de se prepararem para seguir 
aprendendo ao longo de toda a vida. 

A educação é o único processo 
que transforma o potencial das pessoas 
em competências, habilidades e 
atitudes, que pode ser desenvolvida de 
várias formas, uma delas é o Kung Fu. A 

T

O Papel da Peng Lai Brasil na Educação e Socialização 
Por: Marcio Augusto e Gil Rodrigues 



Folha Peng Lai - Edição N 03 - Ano 01 - Ago - Out de 2010 
 

16 

 

utilização das técnicas marciais, desde 
sua origem, vem educando e 
socializando povos e ao longo de muitas 
dinastias. 

A educação por meio do kung Fu 
está associado ao pilares da educação, 
pois por meio dela os educandos entram 
em contato consigo mesmo, com o 
outro, com o meio, produzindo, 
vivenciando, 
praticando e 
buscando seu 
aperfeiçoamento e 
aprendizado. 

Na prática 
constante do Kung 
Fu, podemos 
relacionar o 
desenvolvimento 
da competência 
pessoal com o auto 
conhecimento, 
auto confiança, 
com o contato 
consigo mesmo, no 
qual a execução de 
técnicas de mãos e 
armas, são apenas 
um meio para ele 
se perceber, se 
conhecer, 
identificando suas capacidades e 
limitações, na finalidade de superá-las. 

Identificamos a manifestação da 
competência relacional, no contato com 
o outro e com o meio, ressaltado na 
atividade grupal – na socialização com 
os demais membros do grupo, na 
necessidade do outro e também no 
desenvolvimento das atividades por 

meio das duplas, percebidos nos kào da 
e duì liàn. Esta interação com o outro é 
permeada pela relação de ajuda, de 
solidariendade, unidade e parceria. Esta 
interação e relação pode ser 
evidenciada ao ver o acolhimento, 
respaudo e compartilhamento de 
ensinamento dos educandos/alunos 
mais antigos – mais graduados, com os 
novatos numa atitude de apoio, 

respeito, cuidado 
com o novo 
“membro da 
família’’.   

Outra forma 
de identificar essa 
relação com o 
outro, dentro da 
educação por meio 
do kung Fu, é 
demostrada nas 

ações 
desenvolvidas nos 
grandes eventos, 

seminários, 
campeonatos e 
outros, no qual o 
grupo se expõe, 
demostrando sua 
unidade, postura 
ética e exercício da 

cidadania. 

No Kung Fu a competência 
produtiva, está diretamente associada 
às habilidades básicas e específicas: 

• Contexto histórico do kung Fu e da 
linhagem ensinada (conhecimento da 
história do Kung Fu, como surgiu, 
principais personagens, diferentes 

Shifu Shi Zheng Zhong auxilia o aluno 
Rafael Gomes Simões- Unidade Limão 
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estilos, árvore genealogica da linhagem 
Mei Hua),  

• Contexto filosófico – traduzindo o 
pensamento, princípios e valores da 
sociedade chinesa (conhecer os 
principais pensadores e filósofos 
chineseses: Confúcio, Lao Tse, Sun 
Tzu), e  

• Contexto cultural – expresso pelos 
hábitos, costumes e tradição da cultura 
chinesa (I Ching, festas tradicionais: 
ano novo chinês, dança do leão e do 
dragão, etc). 

A competência cognitiva, está 
relacionada a aprendizagem constante, 
a busca pela perfeição, pela apropriação 
dos diversos movimentos e sequências, 
evolução gradual das diferentes faixas, 
respaudada pelo princípio de aprender 
ao longo da vida, que é a essência da 
cultura chinesa. 

Seja qual for o papel que o 
aluno/educando exerce na sociedade, 

seja em casa ou no trabalho, o 
Kung Fu contribui e estimula a 
socialização do individuo. 
Segundo (Johnson, 1997), é 
através da socialização que os 
indivíduos são preparados para 
participar dos sistemas sociais. 

Hoje em dia em “tempos 
de paz”, a arte marcial 
continua a educar e a 
socializar crianças, jovens, e 
adultos em todo o mundo, 
com o seu poder de 
encantamento devido aos seus 

movimentos. As artes marciais chinesas 
transmitem aos seus praticantes, 
autoconfiança, paz interior, e aproxima 
pessoas, encurtando As barreiras sociais 
e econômicas. 

 Ao ensinar Kung Fu, numa 
perspectiva educacional, estamos 
contribuindo para que os praticantes 
desenvolvam seu autoconhecimento, 
sua relação com o outro, sua prática, 
vontade e necessidade de se aprimorar 
constantemente. Essa junção de 
competências instrumentalizará este 
educando para viver, agir e reagir de 
maneira harmônica e solidária, em 
sociedade, buscando sua transformação, 
para a partir daí, influir na 
transformação do outro e do meio em 
que vive. 

 

 

 

  

Shifu Shi Zheng Zhong ministra o  
Seminário de 2010 
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Mariana Baruco utiliza os fundamentos da coreologia para a 

análise de movimentos do estilo de kung fu louva-a-deus e a 
derivação de um processo criativo de composição coreográfica. São 
analisadas a improvisação, criatividade e técnica em dança, bem 
como um histórico bem fundamentado sobre o kung fu e, 
especificamente, o estilo louva-a-deus. Este livro baseia-se em uma 
pesquisa desenvolvida pela autora no Programa de Pós-Graduação 
em Artes da Universidade Estadual de Campinas.  

  
 

 
 

 
 

Este weblog se dedica à divulgação do    
kung fu/wushu e do shuai jiao e tem como 

objetivo repassar as informações e conhecimentos adquiridos pelo aluno da Peng Lai 
Brasil (Unidade Limão), Antonio William, durante suas pesquisas, prática e formação 
em Kung Fu e Shuai Jiao. 

Vejam em http://patomandarim.wordpress.com 
 

 

O Grupo Social da Peng Lai Brasil já está no ar no site da Peng Lai na Página Principal. 
Basta colocar o e-mail no campo para inscrição e aguardar a aprovação.  

Criado com o objetivo de promover a comunicação 
rápida e eficiente entre alunos, professores e 
instrutores, as pessoas podem receber as mensagens e 
informações diretamente em seu e-mail. Se desejarem, 
podem responder aos tópicos enviados ou até mesmo 
promover discussões sobre todos os temas relacionados 
às modalidades praticadas em todas as unidades Peng 
Lai. Faça já a sua inscrição e fique atento a tudo o que 
acontece na Peng Lai Brasil: www.penglai.com.br 

Dicas Literárias 

Kungfu / Wushu - Luta E Arte 

Autora: Mariana Baruco Machado Andraus - Editora Annablume 

Dicas da Web 

Blog: Pato Mandarim - Autor: Antonio William Sousa 

Grupo Social Peng Lai Brasil na WEB 
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Eventos e Datas Comemorativas 

Data Hr Evento 

21/08 15 hs Exame de Graduação – Unidade Perdizes 

28/08 15 hs Exame de Graduação – Unidade Limão 

29/08 09 hs II Curso de Formação de Instrutores de Kung Fu – Aula 5 

19/09 10 hs 1° Campeonato Interno Peng Lai Brasil 

26/09 09 hs II Curso de Formação de Instrutores de Kung Fu – Aula 6 

02/10 14 hs Exame de Graduação – Unidade Santo André 

24/10 09 hs II Curso de Formação de Instrutores de Kung Fu – Aula 7 
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Tao em Quadrinhos 

Fonte: Tsai, C. C. Tao em Quadrinhos. 


