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“Se atravessarmos a vida convencidos de que a nossa é a única maneira de pensar que  

existe, vamos acabar perdendo todas as oportunidades que surgem a cada dia”

(Akio Mor i ta)



EDITORIAL

Esta publicação é o 13° volume  da coletânea de textos e provérbios 

publicados na home-page do Centro Filosófico do Kung Fu - Internacional ,  que 

visa a orientação e o aprimoramento cultural dos art istas marciais.  

É muito interessante para o leitor divulgá-la no meio das artes marciais;  

pois estará contribuindo para a formação de uma classe de art istas e praticantes 

de melhor nível que, com certeza, nosso meio estará se enriquecendo.

Bom trabalho !

Um abraço !
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CENTRO FILOSÓFICO DO KUNG FU - INTERNACIONAL

O CENTRO FILOSÓFICO DO KUNG FU - Internacional possui uma coletânea de 

informações, minuciosamente elaboradas, que revive o grande espírito das artes 

marciais e que agora está à sua disposição.

Esta coletânea é atualizada com frequência, procurando manter os estudantes 

das artes marciais sempre sintonizados com importantes informações sobre o seu 

auto-aperfeiçoamento. Ao mesmo tempo em que se exercitam, em busca de um 

corpo mais bem preparado, têm aqui a oportunidade para exercitar sua mente e 

seu espírito em busca do equilíbrio,  da renovação de conceitos e do crescimento 

moral e intelectual.

Mas aí vem uma pergunta: Como poderemos nos aprimorar moral e 

intelectualmente através de aposti las, textos e provérbios ?

Confúcio, um dos mais conhecidos sábios chineses foi int itulado, em sua época, 

ha mais de 2.800 anos,  como O SÁBIO DE MIL GERAÇÕES. Confúcio foi um dos 

Mestres que pautaram a "história das artes marciais chinesas"; o tempo tratou de 

sedimentar seus conhecimentos sobre a conduta moral dos indivíduos, que hoje 

são respeitados mundialmente. Assim, o CENTRO FILOSÓFICO DO KUNG FU 

INTERNACIONAL vem com a proposta de relembrar grandes conceitos e 

pensamentos, não só de Confúcio, mas também, de grandes sábios que já 

passaram pela humanidade. Cabe a cada um de nós t irar ou não proveito para o 

próprio crescimento.



Outra questão relevante é compreender qual a f inalidade suprema das artes 

marciais.  - No templo de Shaolin,  por exemplo, cada encontro dos mestres com 

outras pessoas era precedido da frase: "Que a paz de Buda esteja com você !" -  

Qual o signif icado disso? Na verdade, a cultura das artes marciais sempre teve 

sua maior batalha travada no próprio interior dos indivíduos, uma luta contínua 

contra as próprias fraquezas e imperfeições. É praticamente impossível buscar 

um aprimoramento pessoal,  seja nas artes marciais,  seja em outro esporte que 

exija maior domínio, sem antes se melhorar como pessoa.

Ao contrário do que se deduz, a arte de lutar é a arte da paz. O verdadeiro 

lutador treina mil  dias mesmo sabendo que poderá uti l izar  seus conhecimentos 

em um único dia; e talvez nunca uti l izá- los. Contudo, seu esforço maior é para o 

auto-aprimoramento, a melhoria de si mesmo e a consequente construção de um 

mundo melhor. - Mesmo o guerreiro ama os dias de paz. Assim, nós não 

poderíamos ter outro propósito, senão, o de contribuir  para a construção de um 

caminho de paz, harmonia, aprimoramento moral e contribuição para que o 

homem seja sempre diferente a cada dia, sempre diferente para melhor. Que 

uti l ize seus braços, suas pernas e, principalmente, sua visão, para alcançar as 

alturas em benefício de seu próximo. - Pratique a arte marcial  com um propósito; 

um propósito de paz, de crescimento e de auto-melhoria. Um propósito realmente 

elevado...

Que a paz esteja com você !  



É DIFÍCIL SER BOM E SERVIR ?

Discípulo: Parece muito difícil ser bom e servir, Mestre. Como 

conseguir isso?

Mestre: Sirvamos, sem pensar muito.

• Servindo de boa vontade, como sendo ao Mestre Maior, e não 

aos homens. 

• Se legislas, mas não aplicas a Lei, segundo os desígnios de 

sabedoria para o bem, que considera as necessidades de 

todos, caminhas entre perigosos abismos, cavados por tuas 

criações indébitas, sem recolheres os benefícios de tua 

gloriosa missão na ordem coletiva. 

• Se administras, mas não observas os interesses do bem, na 

estrada em que te movimentas na posição de mordomo da vida, 

sofres a ameaça de soterrar o coração em caprichos escuros, 

sem desfrutares as bênçãos da função que exerces. 

• Se julgas os semelhantes e não te inspiras no bem maior, que 

conhece todas as particularidades e circunstâncias dos 

processos em trânsito nos tribunais, vives na probabilidade de 
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cair, espetacularmente, na mesma senda a que se acolhem 

quantos precipitadamente aprecies, sem retirares, para teu 

proveito, os dons da sabedoria que a Justiça conserva em tua 

inteligência. 

• Se trabalhas na cor ou no mármore, no verbo ou na melodia, 

sem traduzires em tuas obras a correção, o amor e a luz da 

sabedoria e do bem, guardas a tremenda responsabilidade de 

quem estabelece imagens delituosas para consumo da mente 

popular, perdendo, em vão, a glória que te enriquece os 

sentimentos. 

• Se foste chamado à obediência, na estruturação de utilidades 

para o mundo, sem o espírito de compreensão com o Mestre 

Maior, que ajudou as criaturas, amando-as até o sacrifício 

pessoal, vives entre os fantasmas da indisciplina e do 

desânimo, sem fixares em ti mesmo a claridade divina do 

talento que repousa em tuas mãos.

Discípulo: Então o senhor quer dizer que é preciso abnegação e 

renúncia para poder ser bom e servir, Mestre?

Mestre: Gafanhoto, a passagem pela Terra é aprendizado sublime.

O trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. Sirvamos sem 

nos prendermos. 

Discípulo: O Senhor quer dizer que precisamos ser simples 

também, Mestre?
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Mestre: Em todos os lugares do vale humano, há recursos de ação e 

aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Sirvamos, em 

qualquer parte, de boa vontade, como sendo ao Mestre Maior e não 

às criaturas, e nossas boas ações nos conduzirá para os cimos da 

vida.
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MESTRE DO BEM

Discípulo: Como ser um agente do bem em um mundo repleto de 

violência, Mestre?

Mestre: A Sabedoria Maior nos diz: “Glória aos Céus, Paz na Terra 

e Boa Vontade para com os homens”.

As legiões do bem que já passaram pela Terra, anunciando grandes 

renovações, não apresentaram qualquer palavra de violência.

O Mestre Maior legando a nova era de segurança e tranquilidade ao 

mundo, não se declarava o Embaixador Celeste investido de poderes 

para ferir ou destruir.

• Nem castigo ao rico avarento. 

• Nem punição ao pobre desesperado.

• Nem desprezo aos fracos.

• Nem condenação aos pecadores.
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• Nem hostilidade para com o orgulhoso.

• Nem anátema contra o inconsciente.

Derramava-se, sim, as glórias da sabedoria e do bem, pelas mãos 

do sábio a serviço da Boa Vontade.

Discípulo: Então o homem precisa perder sua maldade para 

conseguir ser bom, Mestre?

Mestre: A justiça do “olho por olho” e do “dente por dente” precisa 

chegar ao fim. - Homens e animais, assombrados ante a luz 

nascente da sabedoria assinalam alegria inexprimível... Do momento 

em que o homem abandonar a maldade, a Terra se renovará.

• O algoz será digno de piedade. 

• O inimigo converter-se-a em irmão transviado.

• O criminoso passará à condição de doente.

Nas antigas civilizações, o povo gradativamente extinguia a matança 

nos circos. Os escravos deixaram de ter os olhos vazados pela 

crueldade dos senhores. Os enfermos não mais foram relegados ao 

abandono nos vales de imundície.

Discípulo: Isso significa que precisamos passar por uma 

transformação profunda, para conseguir colocar a bondade em 

prática, Mestre?
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Mestre: Aos que ouvem os ecos suaves do cântico milagroso dos 

anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns 

aos outros. - Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a 

viver realmente com sabedoria, sob os esplendores de um novo dia.
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TAI CHI CHUAN - A VIRTUDE MARCIAL

Discípulo :  Muito se fala sobre a virtude nas artes marciais Mestre; o que o 

senhor pode me explicar sobre isso?

Mestre :  Vamos começar pela exploração da ética e dos valores da cultura 

tradicional  nas Artes Marciais Chinesas em geral e mais especif icamente no Tai 

Chi Chuan. De interesse part icular  foi como a prática do Tai Chi Chuan na era 

moderna transporta esta ética tradicional  para a complexidade dos dias atuais.  

Discípulo :  Dias atuais,  Mestre?

Mestre :  Sim. É importante focar brevemente os modelos de comportamento das 

gerações passadas e resumir o código de conduta bem-estabelecido para os 

art istas marciais que foi desenvolvido na China.

Discípulo :  Entendi, Mestre.
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Mestre :  A moralidade marcial  cobre duas áreas principais:  as ações e a mente do 

lutador. Na atividade, deve-se expressar humildade, respeito, retidão, confiança 

e lealdade. Mentalmente, deve-se ter determinação, resistência,  perseverança, 

paciência e coragem. Tradicionalmente os prováveis alunos eram examinados 

rigorosamente em todas essas áreas e, se encontrada alguma falha, eles não 

eram iniciados na tradição. Aqueles que violavam estes preceitos eram 

rejeitados. Existe uma grande quantidade de relatos em toda a história da China 

nas quais essas virtudes desempenharam um papel crucial  na carreira de 

indivíduos, assim como em levantes sociais.  Esses relatos ainda são transmitidos 

pelos heróis populares do kung fu e seus f i lmes. Eles formam um padrão 

indelével na cultura chinesa e são bem conhecidos além das comunidades de 

artes marciais.

Discípulo :  O senhor pode me falar sobre o código de moral do Tai Chi Chuan e 

sobre os traços específ icos de caráter que são desenvolvidos através de sua 

prática, Mestre?

Mestre :  Esta é uma área muito extensa; podemos estreitar o debate para focar a 

moralidade nas artes marciais tradicionais. Certamente que isto deveria ser parte 

de todas as ocupações: na educação, por exemplo, os professores têm o dever 

de promover valores sociais apropriados, o conhecimento e o desenvolvimento 

físico de seus alunos. No que diz a respeito às artes marciais,  requer-se uma 

qualidade inata de caráter,  um padrão genérico de comportamento. No passado, 

você t inha de respeitar o professor,  assim como o professor t inha a 

responsabil idade de respeitar e cuidar dos alunos. Se ampliarmos nossa visão, a 

geração mais nova deveria respeitar os mais velhos, e os mais velhos deveriam 

ter a responsabil idade de olhar pelos mais novos.

Discípulo :  Esse comportamento é uma espécie de hierarquia moral, Mestre?

www.centrofilosoficodokungfu.com.br                   contato@centrofilosoficodokungfu.com.br    -   14

mailto:contato@centrofilosoficodokungfu.com.br
http://Www.centrofilosoficodokungfu.com.br/


Mestre :  Sim. Nos tempos feudais, você t inha que ser leal à pessoa acima de 

você. Este era um elemento fundamental da sociedade tradicional  e certamente 

havia muitos outros desses aspectos. Beneficiar-se prejudicando os outros não é 

aceitável.  Por exemplo, se você t ivesse adotado alunos como seus discípulos,  

eles não teriam permissão de cometer atividades criminosas. Na tradição marcial 

esperavam-se atos virtuosos que beneficiassem os outros. Só porque o aluno era 

hábil  nas artes marciais,  não signif icava que ele poderia fazer o que quisesse. 

Ele t inha que ser leal e verdadeiro. 

Discípulo :  Isto signif ica que, se a pessoa é mais forte e mais hábil  que os 

outros, ela não deveria t irar proveito das pessoas mais fracas, Mestre? 

Mestre :  Isso mesmo Gafanhoto. - De volta à sociedade feudal, eles costumavam 

falar sobre valores na família: lealdade aos pais, zelo pelas crianças e respeito 

pelos cônjuges. Nas tradições marciais,  quando fazemos a saudação, temos que 

cobrir  o punho com uma palma aberta como gesto de respeito e contenção. Esta 

é a ideia principal:  não agir agressivamente nem tirar vantagem das suas 

habil idades para fazer coisas ruins. - Deve-se ter caráter, ser justo e correto. 

Como eles diziam, "esta é a dist inção entre um cavalheiro e um homem inferior.  

Respeito e tolerância são cruciais;  não se deve t irar vantagem de outras pessoas 

por elas serem menores e mais fracas".  

Discípulo :  Em termos de desenvolvimento pessoal e traços de caráter, como o 

Tai Chi Chuan ajuda a desenvolver o indivíduo, Mestre?

 

Mestre :  Atualmente, nossa prática não é exclusivamente marcial;  ela se 

desenvolveu em uma disciplina de propósitos múlt iplos,  mas as virtudes 

tradicionais ainda se aplicam: ser modesto, honrar os mais velhos, cuidar dos 

mais jovens e não t irar proveito dos fracos. Mesmo quando se possuem 
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habil idades muito avançadas, não se pode ser orgulhoso. Por melhor que você 

seja, provavelmente existe alguém melhor,  e alguém ainda melhor que ele. Você 

precisa ser humilde. - Há um ditado tradicional:  “ para cada pessoa forte, existe 

sempre uma outra mais forte; para cada pico de montanha alto, existe sempre um  

ainda mais alto” .  

Discípulo :  O senhor quer dizer que o Tai Chi Chuan deve ser uma Arte da Paz ,  

Mestre?

Mestre :  As Artes Marciais Chinesas se desenvolveram a part ir  de uma tradição 

de luta. No contexto social  mais amplo, às vezes é difíci l  evitar confl i tos.  Mas o 

Tai Chi Chuan mudou. Os movimentos são expressos suavemente, a velocidade 

diminuiu e não se usam mais os esti los impetuosos de luta do passado. A prática 

de hoje é lenta, suave e uniforme. Isto pode lhe ajudar a ter uma existência e um 

ambiente de vida mais coordenados e tranquilos. Esta arte pode domar sua 

natureza. Algumas pessoas têm a mente hiperativa e agitada, sua prática permite 

que elas, pouco a pouco, relaxem seus pensamentos. Esta é sem dúvida uma 

ajuda para o cult ivo das virtudes. - O princípio de buscar a quietude no 

movimento tem uma importância especial.  Isto pode afetar sua vida em geral. Se 

você não estiver lutando ou competindo, haverá muito pouca coisa que lhe 

perturbe. 

Discípulo :  O senhor quer dizer que a prática do Tai Chi Chuan é benéfica para 

seu praticante, Mestre?

Mestre :  Existe uma coisa muito bela no Tai Chi Chuan. É realmente um beneficio 

para a saúde das pessoas e para a saúde da sociedade como um todo. Se temos 

o objetivo comum de f icar calmos e centrados e há uma dif iculdade, podemos 

solucioná- la pacif icamente entre nós mesmos sem nos dividirmos em facções que 
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competem entre si.  Podemos conviver bem de um modo coordenado, mas sempre 

que um problema conduz à discussão e à divisão, isto tem um efeito social 

negativo. Assim, é importante que o indivíduo cult ive a calma e o equilíbrio.  Na 

prática do Tai Chi Chuan, nos devotamos à mente e ao corpo; assim, sempre 

dizemos que sua prática pode produzir  a saúde de ambos. Desta forma, todos 

nós podemos respeitar uns aos outros e cooperar sem nenhum incidente. Caso 

contrário,  há luta e divisão. Esta é a ideia principal:  o cult ivo das qualidades 

pessoais pode afetar posit ivamente a dinâmica social.

Discípulo :  Para o aluno de Tai Chi Chuan, quais qualidades individuais são 

necessárias Mestre? - Paciência, perseverança, atenção aos detalhes?

Mestre :  Sim. Estes são ingredientes básicos para o sucesso na prática do Tai 

Chi Chuan. Você deve ter estes requisitos quer você esteja no Tai Chi Chuan ou 

em qualquer atividade da Vida. Quando você faz alguma coisa, você deve ir  até o 

f im, fazê-la de forma completa, e não deixá-la pela metade. Isto vale a pena em 

qualquer empenho. Por exemplo, em nossa Associação Provincial de Tai Chi 

Chuan de Shanxi,  existem muitos grupos diferentes de prática: uns pequenos, 

outros relativamente grandes. Eles são como uma grande família.  Todos se 

interessam um pelo outro e se ajudam. Se a família de alguém está passando por 

algo, quer seja uma dif iculdade ou uma coisa alegre como um casamento, a 

notícia se espalha e o grupo junta forças para ajudar. Se existe um trabalho a ser 

feito, as pessoas aparecem para ajudar. Se um dos membros f icar muito doente, 

então as pessoas levantam recursos entre elas e vão cuidar dele. Isto aconteceu 

muitas vezes em nossa Associação. Assim, se alguma coisa grave acontece, 

como a perda de um dos pais, a primeira coisa que os membros farão é ir  até o 

grupo, comparti lhar o ocorrido e receber seu apoio. Eles vivem tal qual uma 

família. Isto é o que ocorre na dinâmica mais abrangente do grupo mais amplo de 

prática de Tai Chi Chuan. Todos devem se ajudar.  Se há um problema, nós 
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devemos ir  e ajudar. Este é um bom resultado de praticarmos juntos. Nós 

treinamos f isicamente, mas também treinamos mentalmente, e isto afeta nossos 

relacionamentos.

Discípulo :  O senhor afirma que isso é uma tradição chinesa dos bons princípios,  

Mestre?

Mestre :  Nos tempos antigos entre os praticantes das artes marciais de alto nível, 

não somente os que lutavam de mãos l impas, mas qualquer lutador, havia 

condições importantes para o discípulo seguir:  não roubar e não se forçar a uma 

conduta sexual. Tinha-se de ser cuidadoso para não ensinar os indivíduos que 

não seguissem as regras. Estes eram os preceitos tradicionais.  Hoje em dia, 

focamos-nos em criar a calma e um comportamento equil ibrado no indivíduo. Diz-

se comumente que, quando as pessoas começam a estudar Tai Chi Chuan, elas 

se importam mais com os outros. Através desta atividade, elas podem se acalmar 

e educar seu caráter. Esta pode ser uma boa influência na vida das pessoas.

Discípulo :  Mas o Tai Chi Chuan parece estar voltado para um diálogo do 

indivíduo com ele mesmo, para alcançar o auto aperfeiçoamento e o equilíbrio.  É 

isso mesmo, Mestre?

Mestre :  Esta é uma característ ica exclusiva do Tai Chi Chuan. Existem muitos 

outros esportes, mas muitos deles são competit ivos.  A prática do Tai Chi Chuan 

não é boa apenas para o desenvolvimento pessoal;  ela também beneficia a 

abordagem do grupo ao solucionar problemas. O Tai Chi Chuan não deve ser 

competit ivo. Isto não é só no esti lo Yang; existem muitos outros esti los de Tai 

Chi Chuan. Mas se nós focamos no esti lo Yang, até dentro dele há muitas 

diferenças. Nós estamos trabalhando para a saúde das pessoas. Nós não 

devemos crit icar os outros esti los,  dizendo, “O nosso é o único caminho 
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verdadeiro, o seu não é bom”. Não devemos fazer isso. Praticando Tai Chi 

Chuan, se aparece alguma dif iculdade ou dúvida, devemos nos reunir e examiná-

la. Devemos nos esforçar pela unidade. 

Alguém me perguntou se a Forma Simplif icada de 24 Movimentos do Tai Chi 

Chuan é ruim, ou se a nossa é melhor.  Eu não vejo dessa maneira. Eu sinto que 

a Forma Simplif icada pode promover o Tai Chi Chuan com eficácia e, como o 

governo chinês apoia esta forma, o Tai Chi Chuan está se tornando mais popular. 

Isto é bom para nós que praticamos o esti lo tradicional  da Família Yang. Não é 
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ruim. Com certeza, existem algumas exceções; é muito difíci l  ser absoluto sobre 

isto; via de regra elas são iguais. Algumas partes das formas são l igeiramente 

diferentes; isto é difíci l  de evitar. Eu ainda penso que existe consistência com 

nosso esti lo tradicional,  ou seja, não há sérias contradições. Nós não podemos 

dizer,  “Isto está errado, o meu esti lo é melhor”.  Claro que o esti lo tradicional tem 

suas próprias qualidades. O mundo é um lugar grande. Cada um tem seu próprio 

gosto. Por exemplo, na Europa a comida é diferente. Até na China, no norte eles 

gostam da comida salgada e no sul, de comida doce. Isto não é mesma coisa. 

Assim, certamente no Tai Chi Chuan haverá muitos esti los diferentes. Isto é bom: 

o povo tem mais opções, não apenas uma. O objetivo ainda é o mesmo: promover 

a saúde de todos.  Agora, qual esti lo estudar dependerá da preferência do 

indivíduo. Só porque eu gosto de comer pimenta ardida, alguém é ruim por não 

comê-las? Isto é ridículo! Alguns gostam de vinagre e outros não, mas não se 

pode dizer que vinagre é ruim; eu posso gostar de vinagre e você, não. Alguns 

gostam do esti lo Chen ou Sun de Tai Chi Chuan. Cada um tem seus gostos 

part iculares,  e é por isso que não se deve crit icar  nessa base. Assim, se alguém 

desenvolve um método eficaz e o populariza, há um benefício. Se o método não 

fosse bom, teria desaparecido. Sua existência indica seu benefício. Deixe-os 

fazê-lo. 

Discípulo :  Após dominar algumas habil idades o indivíduo pode se tornar 

professor,  Mestre?

Mestre :  Se eu pudesse resumir nosso dialogo dir ia que o Tai Chi Chuan tem um 

efeito posit ivo a nível pessoal assim como na comunidade, como também o 

despertar de uma consciência mais ampla de tolerância, equanimidade e 

cooperação; assim, os traços de caráter de que um professor de Tai Chi Chuan 

necessita para ser bem sucedido são: Estabelecer suas próprias habil idades 

através do estudo e da prática. - Se quiser ser professor,  você tem que ser um 
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modelo. Se está exigindo algo dos outros, você deve primeiro exigi- lo de você 

mesmo. Somente então os outros aprenderão corretamente. Se você não for 

correto consigo mesmo, os outros também não serão. Procure em você mesmo as 

virtudes tradicionais do respeito e da humildade. - O conceito chinês de professor 

e discípulo pode ser l igeiramente diferente no Ocidente. Eles diziam que o 

relacionamento era como de pai e f i lho. Assim, esse é um tipo de relacionamento 

muito íntimo em algumas formas. - Muitas das regras de comportamento e os 

pontos de etiqueta que estamos discutindo vêm de mais de três mil anos atrás e 

são t irados de uma variedade de fontes tradicionais como Lao Tzu, Chuang Tzu, 

Mencius e Confúcio. Elas formam a cort ina de fundo da cultura chinesa. O 

ambiente moral atual na China mudou um pouco com relação aos modelos mais 

tradicionais.  No passado, quando se queria estudar artes marciais,  lhe 

perguntavam. “Qual é o seu propósito no treinamento?” A primeira resposta seria 

"para fortalecer o corpo" e a segunda seria "para desenvolver uma moralidade 

benevolente". Existe uma longa tradição de heróis marciais que usaram suas 

habil idades honradamente para o benefício do povo. Hoje em dia é difíci l  usar 

somente o guia moral chinês como referência. Todas as artes marciais chinesas 

tornaram-se internacionais e é difíci l  falar sobre muitos dos detalhes por causa 

das diferenças culturais.  Por isso, não basta apenas dominar algumas 

habil idades para que o indivíduo se torne um professor,  é necessário algo mais 

profundo...
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TAI CHI CHUAN – INSTRUÇÕES DO MESTRE

Discípulo :  Muitos falam que o Tai Chi Chuan se parece com um conjunto de 

movimentos para aquecimento e ginástica, isso é verdade Mestre?

Mestre :  Originalmente o Tai Chi Chuan foi criado com propósitos de combate. 

Mas com o desenvolvimento das armas esta função foi diminuindo gradualmente 

e se colocou mais ênfase nos propósitos relativos ao desenvolvimento da saúde. 

Entretanto ele ainda pode ser usado em lutas e combates. Mas atualmente as 

pessoas tem sido capazes de praticar os exercícios do Tai Chi Chuan mais 

facilmente, porque se perdeu a compreensão real sobre a necessidade do 

relaxamento das juntas. Contudo, o Tai Chi Chuan é um tipo de arte marcial  e 

suas funções de ataque e defesa não devem ser esquecidas. Na prática, os 

movimentos são externamente ‘suaves’ mas internamente ‘vigorosos’.  Se isto não 

for ensinado e praticado, o Tai Chi Chuan perderá sua característ ica e já não 
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poderá mais ser chamado de Tai Chi Chuan, transformando-se num tipo de 

ginástica calistênica comum.

Discípulo :  Então é por isso que os ocidentais têm dif iculdades para compreender 

o Tai Chi Chuan as Artes Marciais Chinesas como sendo um todo, Mestre?

Mestre :  O Tai Chi Chuan é um exercício para o indivíduo como um todo e treina 

ambos, mente e corpo. A cintura tem importância fundamental,  porque ela l idera 

os movimentos dos quatro membros. Na prática do Tai Chi Chuan, quando uma 

parte do corpo se move, todas as outras partes também se movem com os 

membros superiores e inferiores seguindo-se de acordo. Entretanto, muitos 

aprendizes frequentemente tendem a conscientemente ou não, dividir  o corpo em 

três partes: os braços, o tronco e as pernas. O resultado é que cada parte move-

se por si só, sem qualquer conexão com as outras partes. Enquanto as pernas e 

os braços se movem de forma independente, os movimentos do tronco, incluindo 

quadril,  as costas, o abdome e os órgãos internos são negligenciados. Se isto 

acontecer, os efeitos desejados não serão conseguidos; por isso, é importante 

enfatizar alguns pontos que espero que os aprendizes mantenham em suas 

mentes: 

• Por causa de sua posição, a cintura executa a função especial de l igar 

todas as partes do corpo - o quadril  e as pernas abaixo e as costas, braços 

e cabeça acima. Assim, quando se faz um exercício devemos ter certeza de 

que a cintura, que é a l igação central,  coordena os movimentos da parte 

superior e inferior do corpo e que nós temos algum tipo de sensação sobre 

o corpo como um todo, o que é realmente uma sensação de força de 

trabalho. Enquanto todas as partes se coordenam, elas interagem entre si.  

Sem o relaxamento da cintura e do quadril,  não é possível  manter o peito 

numa posição natural e exercitar os músculos das costas. Apenas desta 
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forma a energia vital poderá atingir  as costas e a força poderá ser emit ida 

desde a espinha. É impossível para os membros superiores emitir  força 

sem o relaxamento da cintura e do quadril,  a coordenação dos membros 

inferiores e a execução de força pelas pernas que servem de base. Aí está 

o porque nós devemos compreender os pontos essenciais completamente e 

nos esforçar em direção à harmonia dos movimentos. Nossos ancestrais 

nos disseram: “tome a cintura como o eixo e use-a para l iderar os 

movimentos dos quatro membros.” Mas devemos incluir  aqui o tronco para 

que quando o eixo principal se move, todas as outras partes do corpo vão 

seguir adequadamente. 

• Mais um ponto deve estar claro: “a raiz ou a base, está nos pés.” O 

signif icado de ‘pés’ aqui, inclui  pernas. Nós devemos sentir  força nos 

movimentos de endireitamento das pernas e chutes. A base não será f irme 

sem o endireitamento ou movimento apropriado das pernas e o resultado 

não será difíci l  de imaginar. Como então devemos realizar  o movimento 

adequado de endireitar as pernas e chutar? Quando esticamos a perna na 

qual vamos colocar o peso, a perna deve estar na forma correta em arco; 

então poderemos sentir a força que se move desta perna para a outra na 

qual não há peso. Não devemos esticar a perna, sem sentir  a força, de 

outra forma, os movimentos de todo o corpo f icarão em desalinho. 

Poderemos compreender isto, após cuidadosa observação durante a 

prática. Negligenciar  este ponto vai fazer com que o aprendiz tenha 

grandes dif iculdades de conseguir a continuidade e a totalidade dos 

movimentos do Tai Chi Chuan. 

• Com relação à coordenação entre os membros superiores e inferiores, 

especialmente a coordenação entre os dois braços, devemos ver que a 

cintura trabalha em conjunto com as costas e os braços que por sua vez 
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trás os pulsos.  Devemos prestar atenção ao afundamento dos ombros e 

cotovelos, a estabil idade do pulso e das palmas, ao pequeno 

arredondamento dos dedos e à correta separação entre os dedos que são 

muito importantes para a prática do Tai Chi Chuan.
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TAI CHI CHUAN - HISTÓRIA E FILOSOFIA DA ARTE

Discípulo :  Qual a história do Tai Chi, Mestre?

Mestre :  Tai  Chi é um modo de vida que tem sido praticado pelos Chineses por 

milhares de anos. Nós devemos observar dentro de três áreas de maneira a 

compreender completamente a história do Tai Chi:

• seu fundamento f i losófico,

• como se desenvolveu como uma arte marcial e 

• como a instrução do Tai Chi tem sido passada de geração a geração.
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Para aqueles que estão interessados na herança rica e viva da cultura Chinesa e 

especialmente aqueles que desejam se comunicar e compreender as pessoas do 

outro lado do globo, é necessário estudar a f i losofia do Tai Chi:  este pensamento 

imenso e poderoso que exerce sua influencia sobre toda a história oriental. 

Podemos agradecer a muito pouco indivíduos que nas sucessivas gerações de 

transmissão, dedicaram-se de forma abnegada a manter o espírito do Tai Chi 

vivo. Primeiro temos que deixar de lado algumas crenças que herdamos. Os 

seres humanos, sabendo que não são perfeitos, desejam a perfeição e procuram 

por uma vida melhor.  Historicamente o povo sempre cometeu erros nesta busca 

porque compreendeu mal a natureza e o potencial da vida. Cada geração 

interpretou este potencial de forma diferente; alguns criaram crenças religiosas 

enquanto que outros ignoraram ou mesmo até negaram seu valor. Como várias 

hierarquias sociais e organizações se desenvolveram e se tornaram tradições, 

erros fundamentais continuam a ser cometidos. Estes se acumulam e são 

frequentemente perpetuados como uma tradição. 

Discípulo :  Então nossos erros podem se tornar tradições, Mestre?

Mestre :  Sim. Se nós seguimos nossas próprias tradições inocentemente, talvez 

algum dia nos daremos conta de termos cometido mais um erro; o erro de não 

questionar nossas tradições.
 

Discípulo :  Mas as coisas não evoluem a cada dia, Mestre?

Mestre :  Sim. Mas mesmo que nossa tecnologia moderna tenha trazido a era 

espacial,  a motivação da vida humana continua misteriosa. As aquisições 

humanas parecem muito pequenas à luz do progresso histórico da civi l ização. E 

ainda nossas teorias de evolução são duvidosas; apesar de toda a tecnologia 

ainda olhamos para o céu imenso e questionamos como será que tudo isso 
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apareceu. - Quando olhamos com orgulho e contentamento para um avião 

cruzando os céus com suas asas, é também muito fácil  esquecer que seu vôo é 

uma imitação dos pássaros, ou meramente o uso de princípios de aerodinâmica 

que são milhares de anos mais velhos que o primeiro ser humano que andou 

sobre a terra. Nosso avanço da tecnologia médica, nos permite alcançarmos o 

nível sofist icado de transplantes de órgãos, mas ainda sucumbimos as mais 

primit ivas necessidades: precisamos respirar e comer para sobreviver.   - Nós, os 

habitantes humanos desta terra, podemos chegar a compreender que 

fundamentalmente nós não progredimos muito mais que os habitantes originais 

do planeta. Podemos chegar a perceber que nós não podemos fazer muitas 

mudanças em nós mesmos. 

Discípulo :  Mas isso é muito grave, Mestre?

Mestre :  Uma olhada atenta a nossa história mundial revela ciclos óbvios nos 

quais o desenvolvimento da pessoa total era ou enfatizado ou ignorado 

completamente. Quando a natureza humana ideal foi enfatizada, isto criou uma 

civi l ização forte e criat iva, onde a sociedade progrediu e o povo tornou-se 

espiritual izado. Ainda assim, muitos erros foram cometidos durante esta jornada. 

Discípulo :  E isso motivou as grandes descobertas nas Artes Marciais,  Mestre?

Mestre :  Há muitos milhares de anos atrás, tal idealismo emergiu na China. Os 

Chineses deste período estavam procurando por uma forma de vida superior, em 

seu aspecto mental e físico. Com sua maneira única, eles atingiram seu objetivo, 

diferentemente das civi l izações ocidentais que separaram o corpo da mente e 

permit iram o desenvolvimento espiritual apenas em termos de religião e êxtase 

místico. 
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Discípulo :  Mas qual era a diferença, Mestre?

Mestre :  Os Chineses conceberam a mente humana como algo de dimensões 

i l imitadas,  mas o campo de atividade humana, como algo moderado. O foco de 

seu objetivo era uma fi losofia unif icada da vida humana e uma simplif icação das 

crenças. Este foi o nascimento daquilo que hoje conhecemos como pensamento 

Tai Chi.  Tai Chi tornou-se o poder invisível  que guiou os movimentos da história 

chinesa por milhares de anos. Deu um tremendo ímpeto aquela fabulosa cultura, 

mostrando sua influencia em áreas desde a medicina até a dietética, das artes a 

economia. Mesmo a ordem das relações humanas era designada de acordo aos 

ideais Tai Chi.
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Discípulo :  Então o Tai Chi tem um signif icado mistico,  Mestre?

Mestre :  Tai chi signif ica "o supremo". Isto traduz melhorar e progredir em direção 

ao i l imitado; signif ica a existência imensa e o grande eterno. Todas as várias 

direções em que a inf luencia do Tai Chi foi sentida, foram guiadas pela teoria dos 

opostos: o Yin e o Yang, o negativo e o posit ivo.  Algumas vezes são chamados 

de princípio original.  Também acreditava-se que as várias inf luencias do Tai Chi 

apontavam em uma direção só: em direção ao supremo.  De acordo a teoria do 

Tai Chi,  as habil idades do corpo humano são capazes de ser desenvolvidas além 

de seu potencial normalmente concebido. A civi l ização pode evoluir  aos mais 

altos níveis de aquisição. A criat ividade não tem fronteiras de qualquer t ipo e a 

mente humana não deve ter restrições ou barreiras para desenvolver suas 

capacidades. 

Discípulo :  Isto signif ica que o Tai Chi Chuan está profundamente l igado aos 

princípios da natureza, Mestre? 
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Mestre :  É o princípio do Equilíbrio.  Se atinge o nível supremo, ou se desenvolve 

naquela direção através da escala dos poderes equil ibrados e seu movimento 

natural; Yin, o poder negativo (repouso), e Yang o poder posit ivo (ação).  Desde o 

ponto de vista desta teoria, é a inter relação de forças construtivas ou destrutivas 

que faz com que a essência da vida se materialize, e que o mundo material se 

manifeste. E os movimentos espiralados destas forças parece infinito.  

Discípulo :  Mas Yin e Yang não são forças opostas, Mestre?

Mestre :  O fato dos poderes Yin e Yang serem opostos e ainda complementarem-

se mutuamente, tem confundido muitos através da história.  

Explicações sobre o signif icado da vida surgiram da teoria de que os seres 

humanos já nascem com um pecado que faz parte de sua natureza através da 

hipótese de que não é a educação e sim o medo da punição que cria uma boa 

pessoa, sob a visão de que se não houvesse civi l ização de qualquer espécie, não 

haveria mal no mundo. 

Discípulo :  Forças opostas que se complementam, signif ica então que elas não 

se combatem e sim se ajudam uma à outra Mestre?

Mestre :  O simples fato de que há argumentos, já revela que a verdade do 

conceito de que dois poderes equil ibrados existem. Nosso universo é programado 

de tal maneira que os dois poderes inter cambiam sua essência, e a existência 

surge daí. 

Discípulo :  Mas nem todos os praticantes de Artes Marciais ou de Tai Chi sabem 

disso Mestre?
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Mestre :  Esta lei natural,  óbvia como é, é ignorada pela maioria dos seres 

humanos. Nós podemos facilmente racionalizar  nossa ignorância com a desculpa 

de que nós estamos programados para possuir apenas um dos dois poderes; seja 

macho ou fêmea, por exemplo. - Esta tendência humana para ignorar todos os 

outros aspectos e focalizar  apenas um lado das questões foi o que deu origem na 

civi l ização ocidental,  a adoração religiosa. A religião ocidental, sem dúvida 

alguma, estabil izou a civi l ização e a ordem social por milhares de anos, mas elas 

também deram surgimento a uma série de guerras sangrentas e trágicas, entre 

as diferentes facções religiosas. As religiões formais eram frequentemente 

extremistas e dogmáticas em suas atitudes. Elas procuravam dominar pela força 

e não promover a harmonia. Elas exerceram uma influencia tão forte que os 

humanos não podem livrar-se facilmente dela, ocasionando assim uma onda de 

pensamentos poluídos por aqueles efeitos e que persistem até hoje em dia. 

Discípulo :  Mas os sábios que passaram pela Terra, Mestre?

Mestre :  No século dezesseis houve muitos pensadores l ivres tais como Gali leu 

que tentaram iluminar as pessoas, mas a religião os manteve no anonimato. Falar 

e pensar não era suficiente; mudanças no esti lo de vida eram necessárias. Assim 

a era cultural obscurantista da Idade Média, foi quebrada apenas pela Revolução 

Industrial,  que em troca, trouxe o dogmatismo. Este dogmatismo está agora 

sendo eclipsado pelas gerações de mentes l ivres de hoje. Os movimentos para 

os direitos da mulher é uma indicação do fato de que o poder da mulher, o Yin, o 

negativo, tem sido ignorado, abusado, depreciado, oprimido e mal entendido por 

séculos. As contribuições do poder negativo são tão importantes como as do 

poder posit ivo, assim como a função da eletricidade consiste de dois poderes 

opostos.
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Discípulo :  Então o senhor quer dizer que os Chineses já sabiam desse 

desequilíbrio a milhares de anos atrás, Mestre?

Mestre :  Os Chineses há muito compreenderam que os dois poderes elementais 

do Tai Chi devem interagir e que o resultado harmonioso pode trazer progresso e 

desenvolvimento i l imitado. Ainda assim, eles não t iveram melhor sorte na 

uti l ização de seu conhecimento que os Ocidentais.  Enquanto o povo ocidental 

esta l iberando-se das sombras do idealismo religioso e criando a oportunidade de 

experimentar as realidades dos princípios do Tai Chi, os Chineses ainda não 

foram capazes de l iberar-se da poluição mental de sua própria inf luencia cultural 

Tai Chi.  

Discípulo :  Como assim, Mestre?

Mestre :  Há 2000 anos atrás na China, nas idades da Primavera e Outono, o 

princípio Tai Chi começou a ser mal usado ou ignorado. Seguiram-se muitas 

centenas de anos de Idades Negras, durante as quais o desenvolvimento das 

relações humanas e o poder se tornaram muito inferiores.  -  Tai Chi encoraja o 

preenchimento individual da pessoa e enfatiza que este objetivo deve ser 

atingido através de um modo de vida natural e moderado. Examinando a história 

chinesa encontramos que a um certo ponto, esta ideia começou a ser aplicada 

apenas em termos de poder polít ico beligerante: ser uma pessoa suprema era ser 

o mais poderoso governador. A ideia de uma natureza simples humana foi 

ignorada.

Discípulo :  Isso signif icava que o poder das dinastias predominava, Mestre?

Mestre :  A Dinastia Ching instituiu um modo de controle autoritário e escravagista 

que se tornou uma tradição através da história Chinesa. Para os governantes os 
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poderes Yang, agressivos davam os benefícios,  o poder supremo; enquanto que 

aqueles que eram cooperativos, obedientes e encorajavam a harmonia, ou seja, 

os que possuíam o poder Yin, eram forçados a subjugar-se. Mulheres eram 

educadas para serem fracas e inúteis,  os designados escravos e homens eram 

treinados para serem seguidores do poder supremo que era, claro, o Imperador. 

Para se tornar o poder supremo, bastava usar a violência, o poder extremo de 

Yang. A competit iv idade e a agressividade eram encorajadas, mas controladas, 

tudo para o benefício dos governantes. Ironicamente foi esta tradição social que 

levou adiante os princípios Tai Chi por centenas de anos. 

Discípulo :  Então o início do Tai Chi não foi nada bom, Mestre?

Mestre :  Apesar do Tai Chi ser descoberto e iniciado na China tão primit iva, ele 

seguiu o mesmo triste destino que a Filosofia Ocidental.  - Enquanto a religião 

estava por se tornar o centro da civi l ização Ocidental,  era ignorada ou abusada 

na China. Apesar da religião Budista ter sido importada da Índia e então 

absorvida pela Cultura Chinesa, sua f i losofia era negligenciada enquanto suas 

cerimônias e ritos se tornaram moda. No Budismo Chinês, o ideal de auto 

controle era enfatizado. O imperador usou este ideal para inibir  as pessoas 

comuns de forma que a religião se tornou conhecida como "a ferramenta favorita 

do governante". A f i losofia do Tai Chi entretanto oferecia crenças que 

preenchiam as necessidades humanas mesmo que seus ideais também tenham 

sido mal uti l izados pelos poderosos. -  Para os Chineses que receberam toda a 

inf luencia da cultura Tai Chi mas também, infelizmente, toda a poluição de um 

sistema social de poder abusivo, há muito o que ser aprendido com a cultura 

Ocidental.  Os Ocidentais já se l iberaram das amarras das inf luencias religiosas, 

e ainda estão tentando colocar seus ideais em prática. 

www.centrofilosoficodokungfu.com.br                   contato@centrofilosoficodokungfu.com.br    -   34

mailto:contato@centrofilosoficodokungfu.com.br
http://Www.centrofilosoficodokungfu.com.br/


Discípulo :  Mas essa tentativa de escapar das inf luências maléficas não é bom, 

Mestre?

Mestre :  Realmente, todas as pessoas procuram pelo supremo hoje; nós 

procuramos um caminho pacíf ico, natural, um modo de motivar nossa civi l ização 

em direção do supremo. Coincidentemente, nossos ideais se unem aqueles do 

Tai Chi.   - Há centenas de anos atrás, aqueles que procuravam por um modo de 

elevar o corpo e o espírito humano até seu nível supremo, desenvolveram um 

engenhoso sistema conhecido como Exercícios Tai Chi.  Este sistema que foi 

inspirado nos princípios Tai Chi,  que não eram claramente conhecidos ou 

compreendidos por seus fundadores, tem provado ser o mais avançado sistema 

de exercício físico e mental, jamais criado. -  Enquanto a classe governante 

Chinesa estava interessada apenas nos benefícios produtivos do Tai Chi, aqueles 

que não se preocupavam com as autoridades, estavam adaptando a f i losofia a 

seus esti los de vida pessoal.  Eles aplicavam a ideia da harmonia natural ao 

desenvolvimento do corpo e da mente. Desde que isto t inha pouco interesse por 

parte dos governantes, não há uma evidencia histórica de quando exatamente o 

Tai Chi como um sistema físico e mental realmente começou. 

Discípulo :  O princípio do equilíbrio não rege apenas o Tai Chi, não é Mestre?

Mestre :  Todas as artes tradicionais Chinesas, tais como a pintura, caligrafia,  

l i teratura, poesia, cozinha, enfatizaram o princípio Yin/Yang como um meio de 

atingir  o supremo. - A f i losofia completa do Tai Chi assim, tornou-se um aspecto 

integral destas artes. Entretanto, o sistema físico e mental do Tai Chi como 

disciplina, foi o único que explicitamente aplicou os princípios originais do Tai 

Chi de forma progressiva e organizada. Assim ele tornou-se hoje um sistema 

completo para preservar esta grande f i losofia por centenas de anos, durando até 

nosso complicado mundo de hoje. 
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A SISTEMATIZAÇÃO DO TAI CHI CHUAN

Discípulo :  Depois de toda aquela turbulência o Tai Chi conseguiu ser 

sistematizado, Mestre?

Mestre :  Por milhares de anos, o sistema de governo na China foi baseado na 

brutalidade e na corrupção. Aqueles que se dedicavam a verdade, diziam-se 

Taoístas ou "Homens da Montanha", e eles viviam uma vida similar  a dos 

monges. Eles levaram adiante o espírito da f i losofia do Tai Chi e de forma 

alguma interferiram com as autoridades reinantes. Desde que o Tai chi formou 

seu próprio sistema independente e não t inha nada a ver com as estruturas 

polít icas, foi capaz de desenvolver-se l ivremente, mesmo que em apenas 

pequenas comunidades isoladas de homens dedicados. -  Enquanto estes grupos 
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não t inham ligações com as autoridades governantes, seus estudos eram 

entretanto respeitados pelos governantes, primeiro como um corpo de 

conhecimento acumulado e mais tarde como uma forma de religião. 

Discípulo :  O senhor quer dizer que o Tai Chi passou a ser visto como tradição 

da cultura chinesa, Mestre?

Mestre :  Gradualmente Tai Chi veio a ser considerado uma forma altamente 

avançada de arte folclór ica, para ser estudada exclusivamente pelos intelectuais 

e para ser passado de geração em geração.

Discípulo :  Mas como tudo começou ? - Quem foram os responsáveis pelo 

fortalecimento do Tai Chi, Mestre?

Mestre :  Aproximadamente a 1700 anos atrás, um famoso medico Chinês, o 

doutor Hua-Tuo, enfatizou o exercício físico e mental como um meio de melhorar 

a saúde. Ele acreditava que os seres humanos deveriam exercitar-se e imitar os 

movimentos de animais tais como, pássaros, t igres, cobras e ursos, para 

recobrar suas habil idades originais de vida, que t inham sido perdidas. Assim ele 

organizou artes folclór icas de luta chamadas de a Luta dos Cinco Animais. Esta 

foi a primeira arte marcial  sistematizada na China. Desde então, a Luta dos 

Cinco Animais tornou-se popular na China que a praticava como um exercício 

para a saúde.

Discípulo :  E a presença do Monge Indiano Bodhidharma, Mestre? - Quando 

influenciou as Artes Marciais Chinesas ?
 

Mestre :  Por volta de 475 D.C. Ta-Mo (Bodhidharma) veio para a China desde a 

Índia, para difundir seus ensinamentos religiosos e foi residir  no Templo Shaolin 
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na área de Tang Fung, no Norte da China. Além de obrigações religiosas e 

meditação, ele incluiu treinamentos físicos na rotina diária dos monges. Usou a 

Luta dos Cinco Animais para desenvolver em seus seguidores, uma disciplina de 

equilíbrio físico e mental. A dedicação ao Budismo, combinada com uma 

abundância no tempo para a prática, permit iu que a Luta dos Cinco Animais de 

desenvolvesse neste contexto numa arte marcial de alto nível.

Discípulo :  Mas não é sabido que Bodhidharma iniciou o Kung Fu que hoje é 

conhecido como Shaolin,  Mestre?

Mestre :  Quando os seguidores de Ta-Mo difundiram suas crenças religiosas 

através da China, levaram junto consigo, sua Arte Marcial.  O sistema 

desenvolvido pelos monges do Templo Shaolin tornou-se conhecido como o 

Sistema Arte Marcial Shaolin.  Ele enfatizava tanto o fortalecimento físico como o 

desenvolvimento espiritual.  Este foi o início do desenvolvimento sistemático das 

Artes Marciais externas na China.

Discípulo :  Artes Marciais Externas, Mestre?

Mestre :  Sim. - O aspecto mental do sistema Shaolin era baseado principalmente 

na meditação Budista. Para os Chineses que se baseavam na f i losofia sofist icada 

do Taoísmo e do Yin e Yang, esta era e ainda é considerada como um sistema 

simples de luta física. - O monge Taoísta Chang San-feng (1391 - 1459) fundou 

um templo na Montanha Wu-tang, para a prática do Taoísmo, visando o supremo 

desenvolvimento da vida humana. Mestre Chang enfatizou a harmonia de 

Yin/Yang como um meio de melhorar o desenvolvimento da mente e da habil idade 

física, meditação natural tão bem como com movimentos naturais do corpo 

propulsados por uma energia interna que deveria ser desenvolvida a um certo 

nível de aquisição. 
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Discípulo :  O senhor quer dizer que, então, tem início um novo conceito de 

“força Interna”  na prática das Artes Marciais Chinesas?

Mestre :  Desde que o sistema Shaolin t inha já sido difundido através da China por 

centenas de anos, a ideia de adaptar a teoria Taoista a vida diária,  ao invés de 

fazê-la de forma de adoração religiosa, foi facilmente aceita pela sociedade 

Chinesa. O pensamento Tai Chi e a sua f i losofia Yin/Yang rapidamente se 

desenvolveram numa organização baseada no modelo do Templo Shaolin.  Uma 

forma modif icada de treinamento monástico foi adotada para promover o sistema 

sofist icado numa forma missionária.  Desta forma, o sistema do templo da 

Montanha Wu-tang enfatizou o poder interno e o desenvolvimento da sabedoria. 

Assim, os Chineses comummente se referiam ao sistema Tai Chi como o sistema 

interno ,  para dist ingui- lo do sistema de arte do Templo Shaolin.

Discípulo :  Houveram outros sistemas de luta que também receberam essa 

influência, Mestre?

Mestre :  Com o passar dos anos, também houveram sistemas que combinaram 

elementos de ambos os sistemas, Tai Chi e Shaolin,  de forma moderada no 

desenvolvimento de artes marciais.  Estes hoje são conhecidos como o Hsing-I, o 

Sistema da Mente e da Forma, e o Pakua, o sistema de arte marcial  dos Oito 

Trigramas.
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Discípulo :  Parece que, a part ir daí, o Tai Chi e as Artes Marciais começaram a 

se fortalecer com base em um novo conceito, não é Mestre? 

Mestre :  Desde que um grande esforço e concentração, tão bem como firme 

dedicação, eram requeridas para se atingir  qualquer nível de evolução no Tai chi, 

um sistema monástico rapidamente se desenvolveu e part icipar disto tornou-se 

um privi légio exclusivo.  Aqueles que atingiram altos graus tornaram-se líderes do 

sistema e, seguidos por seus entusiastas, eles formaram um relacionamento de 

treino único entre mestre e discípulo. - Esta tradição teve um importante papel na 

passagem do conhecimento e da sabedoria do Tai Chi para a sociedade e o 

poder imenso de sua influencia foi capaz de f luir  profundamente em todas as 

classes sociais.  Suportado pelas pessoas comuns e as vezes até pelos 

imperadores (como quando o Mestre Chang San-feng foi convocado para dar 

conselhos aos governantes sobre a f i losofia Taoísta), o templo do esti lo Tai Chi 

adquiriu tão forte imagem, que o Tai Chi era a suprema arte da Vida. Mestres de 

Tai Chi eram observados como símbolo de sabedoria. Eles eram altamente 

respeitados especialmente por praticarem justiça, caridade, educação e artes de 

medicina. 

Discípulo :  O senhor quer dizer que o Tai Chi se tornou uma arte marcial  

completa, Mestre?

Mestre :  Aqueles que praticavam Tai Chi às vezes t iveram grande importância no 

estabelecimento dos códigos morais da China. Por centenas de anos, os 

Chineses dependeram apenas destes códigos como as leis da terra. Estes 

códigos eram obedecidos por todos, mesmo pelos imperadores, e foram o 

fundamento da paz e da ordem social da civi l ização Chinesa. Regras de conduta 

humana básica como a bondade, o respeito aos mais idosos, f idelidade aos pais, 

e amor próprio, eram praticados estritamente como se fossem leis escritas. 
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Enquanto que as leis da sociedade industrial  de hoje, não dizem nada, por 

exemplo, sobre a imoralidade de deserdar um pai idoso e necessitado, na 

sociedade Chinesa de centenas de anos atrás, tal ato era considerado uma 

ofensa muito séria e deveria ser severamente punida.  Seguidores do Tai Chi 

acreditavam que o povo deveria se disciplinar para ser espiritual,  saudável, bom 

e inteligente; ser responsável e auxil iar  os outros para atingir  graus maiores de 

desenvolvimento; amar a verdade; lutar ferozmente contra a imoralidade e a 

injustiça e proteger os necessitados e os fracos. Foi com estes objetivos na 

mente que o aspecto da arte marcial  do Tai Chi se desenvolveu e foi enfatizado.

Discípulo :  Há também o aspecto técnico, Mestre?

Mestre :  As teorias Tai Chi foram facilmente aplicadas às artes marciais.  Mente e 

corpo em harmonia com a ordem natural das coisas era a regra do Tai Chi. Isto 

ofereceu uma direção e desenvolvimento completamente diferente das outras 

formas técnicas de luta. O Tai Chi também desenvolveu alguns resultados em 

termos de habil idades humanas que surgem do poder da mente e assim tornou-se 

a arte marcial  mais poderosa, que já foi conhecida.

Discípulo :  A china antiga foi marcada por muitas guerras. O Tai Chi foi út i l  

naqueles momentos, Mestre?

Mestre :  Através da história da China, períodos de guerras incessantes forçaram 

a que os praticantes de Tai Chi se envolvessem em lutas comuns e ensinassem a 

população a se defender com a arte. Infelizmente os aspectos f i losóficos da arte 

começaram a ser ignorados pela maioria do povo e as instruções se l imitaram 

aos aspectos marciais.  - Os verdadeiros e dedicados mestres permaneceram nas 

montanhas e junto com seus seguidores levavam uma vida monástica com o 

objetivo de manter a arte pura. Eles meditavam e praticavam diariamente para 
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manter o espírito,  a condição da mente e disciplinar o corpo e elevar a essência. 

Desta forma o sistema original foi preservado mais ou menos intacto, com as 

disciplinas da mente e do corpo sendo incluídas no treinamento.

Discípulo :  E nos tempos de PAZ, Mestre? - Como viviam os monges e mestres  

que treinavam para a guerra?

Mestre :  Durante os tempos em que a paz era re-estabelecida, e a necessidade 

da auto defesa não era tão importante, aqueles que t inham ensinado a arte 

profissionalmente levavam adiante suas carreiras dedicadas, como uma espécie 

de negócio familiar.  Eles ensinavam somente a aqueles que estavam seriamente 

interessados, especialmente qualquer um de seus f i lhos que t inham o interesse 

de estudar a arte como uma profissão. Medicina sobre ervas e acupuntura, 

também eram oferecidas para a comunidade local numa base caritat iva. Apoio 

f inanceiro dependia das contribuições do povo local a que serviam e dos 

estudantes. 

Discípulo :  É por isso que o Tai Chi começou a ser conhecido por esti los 

diferentes, l igados ao nome das de seus desenvolvedores, Mestre?

Mestre :  Os sobrenomes das famílias se associaram com os diferentes esti los do 

Tai Chi que foram sendo ensinados de boca a ouvido, de geração em geração, 

por exemplo o esti lo Chen, o esti lo Yang e o esti lo Wu. Muitos destes são ainda 

conhecidos hoje. Cada esti lo era dist into, mas todos seguiram os princípios 

Clássicos do Tai Chi. Hoje o esti lo do templo Tai Chi é ainda considerado o 

sistema mais autentico, mas desde que rápidas mudanças da sociedade 

industrial  deixam pouco espaço para tais sistemas sofist icados crescerem, ele 

declinou e desapareceu. 
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Discípulo :  Mas a história da china também influenciou o Tai Chi, não é Mestre?

Mestre :  Por volta de 350 anos atrás em 1644, os Manchurianos invadiram o 

império Chinês e estabeleceram a dinastia Ching. Apesar de que a dinastia foi 

fundada a força e para o benefício dos governantes, os Manchus foram 

absorvidos dentro da Cultura Chinesa. Eles adotaram o esti lo de vida Chinês e 

reconstruíram a pacíf ica ordem da sociedade e começaram um período de 

governo corrupto que era para durar até o f inal dos séculos.  Nos estágios 

iniciais da dinastia,  episódios de hosti l idade e confl itos entre os Chineses e seus 

governantes Manchurianos eram muito sérios e até brutais.  Mesmo que os 

Manchus tentassem duramente aprender a cultura e adaptar-se aos modos 

Chineses, os Chineses nativos os observavam como bárbaros. O sentimento de 

responsabil idade do povo com relação a sua nação foi diminuindo; resistência 

passiva e recusa em cooperar com os invasores, resultou na estagnação do 

desenvolvimento econômico do país. Quando os construtores do império Ching 
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ouviram falar sobre a sofist icada arte do Tai Chi,  convocaram os mestres mais 

famosos daquela época, Yang Lu-chang (1799-1872), fundador do esti lo Yang ou 

do sistema da família Yang, para dentro do serviço real.  Não querendo ensinar os 

Manchus, o Mestre Yang deliberadamente modif icou as formas de meditação do 

Tai Chi,  convertendo-a num tipo de movimento vagaroso, exercício externo e 

ignorando completamente a f i losofia interna e a discipl ina mental que é a chave 

do Tai Chi. 

Discípulo :  Então, nesta época, o Tai Chi f icou distorcido de sua verdadeira 

f i losofia,  Mestre?
 

Mestre :  Mestre Yang sabia que se a família real soubesse da sua resistência em 

ensiná-los, e de todas as modif icações que fez, o imperador ir ia  retalhá-lo, talvez 

até matando sua própria família.  Desta forma Mestre Yang percebeu que não 

podia confiar em ninguém; apenas em seus f i lhos e foi para eles, e mais ninguém 

que pode ensinar a arte genuína do Tai Chi.  Desta forma ele evitou implicar 

quem quer que fosse em sua decisão pessoal de enganar a realeza. 

Daquele tempo em diante, o esti lo familiar do Tai Chi tornou-se mais restrito, 

com mestres ensinando a arte somente a seus parentes. Dizem que alguns 

mestres nem ensinavam a arte a suas f i lhas, pois quando casassem, o novo 

parente poderia estar l igado a família Imperial ou poderia ser alguém em quem o 

mestre não sentia confiança.

Discípulo :  O Tai Chi passou a ser apenas uma ginástica corporal,  Mestre?

Mestre :  Enquanto o esti lo familiar decresceu, o esti lo de exercício foi encorajado 

e praticado pelos membros da família imperial.  Rapidamente este esti lo de 

exercícios tornou-se um modismo entre as classes ociosas da China e 

permaneceu assim até o f inal da Dinastia Ching. 
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Discípulo :  E esta decadência teve um fim, Mestre?

Mestre :  Quando a revolução de 1900 a 1910 aconteceu, acabando com os 

governantes corruptos, as famílias nobres, desprovidas de poder fugiram do país. 

O Tai Chi, é claro, viajou com eles. Praticantes reclamaram a autenticidade de 

sua arte e eles começaram a afirmar que a arte lhes t inha sido ensinada pelos 

mestres da família Yang ou outras famílias, para que o público os respeitasse. 

Desta maneira, a forma modif icada do Tai Chi, tornou-se hoje, o Tai Chi Chuan, 

ou o tão chamado exercício Tai Chi. Este é o Tai Chi praticado publicamente na 

China hoje; é a Dança Tai Chi,  também chamada de Ballet  Chinês por alguns 

ocidentais.  
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OS DEZ PONTOS IMPORTANTES DE YANG CHENG-FU

Discípulo :  Em todo esse tempo o Tai Chi conseguiu ser codif icado para que 

possamos compreender mais profundamente seus princípios, Mestre?

Mestre :  Logo na primeira parte da forma estão contidos os 10 princípios 

essenciais de Yang Chengfu que devem ser observados muito atentamente, 

desde a primeira saída de movimentos, a saber:
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1. Energia leve e sensível no topo da cabeça 

Fique ereto e mantenha a cabeça e o pescoço naturalmente eretos com a mente 

concentrada no topo da cabeça. Não tencionar demais pois isto não permite que 

o sangue e a energia vital circulem suavemente. 

2. Afundar o peito e arredondar as costas 

Mantenha o peito l igeiramente para dentro o que o capacita a afundar ou 

submergir a respiração no Tan Tien (baixo ventre).  Não deixe o peito para fora 

(protuberante) pois isto vai fazer com que a respiração torne-se difíci l  e de 

alguma forma o topo vai f icar pesado. Uma grande força pode surgir  desde a 

espinha apenas quando você mantém a energia vital  no baixo ventre. 

3. Relaxar a cintura 

No corpo humano, a cintura é a parte dominante. Quando relaxamos a cintura, os 

dois pés terão força o suficiente para formar uma base sólida. Todos os 

movimentos dependem da ação da cintura como se diz nos clássicos: “A força 

vital vem desde a cintura”. Os movimentos desajeitados no Tai Chi Chuan surgem 

de ações erradas da cintura. 

4. Discernir cheio e vazio 

É de importância primeira no Tai Chi Chuan dist inguirmos entre “Xu” vazio e “Shi” 

cheio. Se mudamos o peso do corpo para a perna direita então a perna direita vai 

esta plantada solidamente no solo e a perna esquerda vai estar na forma vazia. 

Quando o peso está na perna esquerda, então a perna esquerda estará 

solidamente plantada no solo e a perna direita vai estar na forma vazia. Apenas 

desta forma poderemos girar e mover o corpo sem esforço e corretamente, de 

www.centrofilosoficodokungfu.com.br                   contato@centrofilosoficodokungfu.com.br    -   47

mailto:contato@centrofilosoficodokungfu.com.br
http://Www.centrofilosoficodokungfu.com.br/


outra forma seremos lentos demais e desajeitados nos movimentos sem sermos 

capazes de permanecer estáveis e f irmes em nossos pés.

 

5.Afundar os ombros e cotovelos 

Devemos manter os ombros na posição natural e relaxados. Se elevamos os 

ombros, o chi vai subir com eles e todo o corpo vai f icar sem força. Devemos 

também manter os cotovelos para baixo senão não seremos capazes de manter 

os ombros relaxados e mover nosso corpo de forma suave. 

6. Usar a mente e não a força 

Entre as pessoas que praticam Tai Chi Chuan é bastante comum ouvir o 

comentário: “É questão de usar inteiramente a mente, não a força”.  Na prática do 

Tai Chi Chuan, todo o corpo está relaxado e não há idéia de força bruta ou 

endurecida nas veias ou juntas por trás dos movimentos do corpo. As pessoas 

podem perguntar:  -  Como é possível  se aumentar a potência ou a resistência sem 

exercer força? De acordo com a Medicina Tradicional  Chinesa no corpo humano 

existe um sistema de canais, os meridianos que l igam as vísceras com as 

diferentes partes do corpo, fazendo do corpo humano um todo integrado. Se o 

meridiano não estiver bloqueado, a energia vital  vai circular no corpo inteiro. Mas 

se o meridiano for preenchido com força bruta, a energia vital não será capaz de 

circular e consequentemente o corpo não vai se mover facilmente ou 

suavemente. Deve-se assim usar a mente ao invés da força bruta, pois assim a 

energia vital irá seguir a consciência e circular  por todo o corpo. Através da 

prática persistente seremos capazes de cult ivar e desenvolver uma força interna 

genuína. Isto é o que os expertos em Tai Chi Chuan chamam de: “Flexível  na 

aparência, mas poderoso na essência”.  Um mestre de Tai Chi Chuan tem braços 

que são tão fortes como varas de aço recobertas de algodão, com imenso poder 

oculto. Os boxeadores da “escolas externas” (  um ramo de wushu que enfatiza o 
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ataque, opostamente as “escolas internas” que enfatizam a defesa),  parecem 

poderosos quando exercem força, mas quando param de exercer força, o poder já 

não existe mais. Assim sendo uma força meramente superficial.  

7. Coordenar o Superior e o Inferior 

De acordo com a teoria do Tai Chi Chuan a raiz está nos pés, a força é emitida 

através das pernas, controlada pela cintura e expressa pelos dedos; os pés, 

pernas e a cintura formam um todo harmonioso. Quando as mãos e a cintura e as 

pernas se movem, os olhos devem seguir o seu movimento. Isto pode acontecer 

quando houver coordenação entre a parte superior e inferior.  Se alguma parte 

para de mover-se, então os movimentos serão desconectados e cairão em 

desordem. 

8. Harmonia entre o Interno e o Externo 

Praticando Tai Chi Chuan o foco está na mente e na consciência. Daí o dito: “a 

mente é o comandante e o corpo seu subserviente”.  Com a tranqüil idade da 

mente, os movimentos serão suaves e graciosos. Com relação à “forma” há 

apenas o “Xu” (vazio),  shi (sólido),  kai (aberto) e he (fechado). Kai (aberto) não 

signif ica apenas abrir  os quatro membros, mas a mente também; e he (fechado) 

signif ica fechar a mente junto com os quatro membros. A perfeição é atingida 

quando se unif ica os dois e se harmoniza o interno e o externo num todo 

completo. 

9. Importância da Continuidade 

No caso das escolas externas (que enfatizam o ataque) a força que se exerce é 

rígida e os movimentos não são contínuos, mas acontecem paradas de 

movimentos que permitem que o oponente possa t irar vantagem. No Tai Chi 
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Chuan se focaliza a atenção na mente e não na força e os movimentos de início 

ao f inal são contínuos e num círculo inf inito,  assim “como um rio que f lui  sem 

fim” ou “como tirar cera do casulo.” 

10. Tranqüilidade no Movimento 

No caso das “Escolas Externas” de boxe, a ênfase é colocada em saltar,  dar 

pancadas, socar e exercer força, e assim frequentemente o praticante f ica 

ofegante após a prática. 

Discípulo :  Mas essa aquisição só é alcançada com a prática persistente em 

busca de um autoconhecimento, não é mesmo Mestre?

Mestre :  Só o tempo e a pratica séria e persistente fará do Art ista Marcial  um 

digno praticante. - No Tai Chi Chuan o movimento é combinado com a 

tranquil idade e enquanto se executa os movimentos, se mantém a tranquil idade 

da mente. Na prática da “forma”, quanto mais lento o movimento, melhores 

resultados são conseguidos. Isto acontece porque quando os movimentos são 

lentos, pode-se respirar profundamente e submergir a respiração no Tan Tien. 

Isto produz um efeito suavizante no corpo e na mente. 

Discípulo :  Será que o senhor pode me falar mais um pouco sobre esses 10 

princípios essenciais do Tai Chi,  Mestre?

Mestre :  Yang Chengfu constantemente enfatizava seus princípios dizendo: “Se 

você não segui- los, mesmo que estude por 3 vidas, será difíci l  aprender”.  Estes 

sentimentos são repetidos pelo seu f i lho Yang Zhenduo, “Na China temos um 

provérbio: se você não seguir as regras, você não encontrará a exatidão e a 

circularidade da forma. Se você quer praticar bem a forma inteira, você deve 

começar pela raiz,  ou seja, comece pelo básico; e aí poderá receber os 
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benefícios do fundamento da prática e também fica mais fácil  elevar o nível de 

proficiência técnica. Neste processo você deve se concentrar e dizer para si 

mesmo: Eu segui todos os fundamentos em cada movimento ? Fiz os 

refinamentos básicos ? Só você saberá dentro do seu coração”.

Discípulo :  Então esses princípios têm um fundamento, Mestre?

Mestre :  Os princípios formam uma moldura para uma vida de estudo. De certa 

forma eles são uma fórmula ou receita para a prática correta. Mais que uma série 

de conceitos abstratos, os princípios são a soma de gerações de 

questionamentos da natureza da mente, do corpo e do movimento. Cada princípio 

é dinamicamente l igado a um resultado prático e quando todos os aspectos são 

precisamente representados, o resultado é a maravilhosa expressão de graça, 

força e equilíbrio.

Discípulo :  Dominando esses princípios, então, poderemos alcançar um bom 

domínio do Tai Chi,  Mestre?

Mestre :  Os princípios essenciais formam uma moldura para que o estudante de 

Tai Chi Chuan se organize e trabalhe os 10 pontos importantes. Cada princípio 

resulta em um refinamento prático que dá uma qualidade especial à performance. 

Ao invés de explicar  o signif icado de cada um desses pontos, os refinamentos na 

postura, movimento e atividade mental serão examinados. O importante é que, os 

princípios façam parte da prática, afetando a performance da forma. “O ponto 

principal  para os praticantes é seguir os princípios básicos de maneira que eles 

sejam dinâmicos e expressos pelo corpo inteiro. Eles não podem permanecer 

como ideias soltas. Sem estes princípios você não terá sucesso”.
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Discípulo :  E isso não desencoraja os novatos, Mestre?

Mestre :  Especialmente para o iniciante isto pode parecer desencorajador.  

Transformar teorias em experiências práticas pode levar anos. Paciência, 

perseverança e um plano de estudo organizado pode ajudar com a complexidade 

dos muitos requerimentos teóricos do Tai Chi; contudo, os pontos importantes de 

Yang Chengfu podem ser divididos em 3 tópicos principais que facil i tam o 

aprendizado:

1 - Corrigir  a estrutura corporal

2 - Coordenar os movimentos

3 - Harmonizar a mente

Esta estrutura pode ser usada por todos os praticantes para avaliar seu 

progresso e melhorar seus níveis de habil idade. “No início, normalmente o 
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praticante apenas imita cada postura, passando de uma para outra. Numa 

segunda etapa, depois de ter aprendido os princípios, o praticante tenta fazer 

com que os movimentos e os princípios se tornem uma coisa só. Na primeira 

etapa, por exemplo no empurrar, o praticante só empurra e numa segunda etapa 

ele sabe como e porque empurrar.  Uma vez entendido isso, ainda assim, leva-se 

um longo tempo para assimilar.  Numa terceira etapa, os princípios e as 

aplicações são combinados formando a essência. Isto signif ica que os 

movimentos adquirem propósito, não sendo mais vazios”.

1 - Corrigindo a estrutura corporal

Os princípios nesta categoria são:

- Suspender o topo da cabeça através de energia leve e ativa

- Relaxar a cintura

- Afundar o peito e retesar as costas

- Afundar os ombros e abaixar os cotovelos
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Esses 4 princípios estabelecem um guia importante para o tronco, braços e 

mãos. Assim como todos os princípios, eles trabalham juntos para promover um 

padrão de l ivre f luxo de energia pelo corpo. O equilíbrio de suspender o topo da 

cabeça com o relaxamento da cintura e o alongamento das vértebras gera um 

sentimento de equilíbrio central.  A elevação da energia e o abaixamento do 

centro de gravidade alinha as costas e traz o osso sacro e o cóccix para um eixo 

vert ical  o qual forma um ponto central para a rotação do corpo todo. Mantendo a 

cintura relaxada o corpo gira l ivremente e com flexibi l idade, com um mínimo de 

energia aplicada. O afundamento do peito esticando as costas, abaixando os 

ombros e os cotovelos, criam um senso de relaxamento através da parte superior 

das costas até as pontas dos dedos das mãos. Deve-se permit ir  que os 

l igamentos e tendões se alonguem e os grandes músculos do peito e ombro 

relaxem. Isto é feito afundando l igeiramente o osso esterno fazendo com que as 

costas f iquem ligeiramente convexas. Este arredondamento das costas deve 

seguir até as pontas dos dedos, através do abaixamento dos ombros e cotovelos 

e f irmando o pulso e alongando os dedos. Desta maneira posturas amplas 

(expandidas) são ancoradas na coluna e a energia intrínseca circula l ivremente 

das costas para as extremidades. O resultado prático é uma postura ampla e 

relaxada, mas conectada e enraizada ao movimento da cintura e da parte inferior 

das costas. Quando seus cotovelos puxam os ombros, seu peito naturalmente 

afunda, seu peito se torna côncavo. Quando suas costas f icam arredondadas e 

arqueadas, sua cintura e quadril  relaxam e todos esses aspectos se inter 

relacionam...  se você não mantiver seu cotovelo abaixado e o pulso e os dedos 

alongados, você não permite que o peito se afunde, que as costas se arredondem 

e que a cintura relaxe. Se você não seguir esses princípios básicos, a cintura 

não terá força nem habil idade de controlar todo o corpo e não haverá meios de 

trazer a energia para fora. Então, pode-se dizer que apenas quando se segue 

todos os princípios a cintura será usada corretamente.
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2 - Coordenando os Movimentos

Os princípios nessa categoria são:

- Discernir  o cheio do vazio

- Sincronizar a parte superior e inferior do corpo

- Praticar continuamente, sem interrupção dos movimentos

Estes princípios apresentam uma fórmula para a cintura, pernas e trabalho dos 

pés. A habil idade de dist inguir a quantidade e a direção do peso corporal 

suportado pelas pernas é fundamental para o Tai Chi. Claramente discernir  o 

cheio do vazio na troca do peso do corpo, promove passos ágeis e um aumento 

no controle do equilíbrio.  O equilíbrio entre o cheio e o vazio, dando e recebendo 
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energia respectivamente, no caminhar, harmoniza e enraíza toda a estrutura 

corporal.  Os 10 princípios essenciais dizem que devemos coordenar a parte 

superior e inferior do corpo. Na verdade muitas pessoas não fazem isso, pois 

dobram o joelho tão rápido que não dão uma chance da energia chegar ao joelho 

e a parte superior do corpo f ica sem força. Se você dobra seu joelho muito 

rapidamente, você não usa o corpo todo e o movimento da cintura f ica vazio, não 

havendo uma força unif icada. O refinamento de sincronizar a parte superior e 

inferior do corpo signif ica que a cintura age como um eixo e esta coordenação 

garante que os quadris se movam com os ombros, os cotovelos acompanham os 

joelhos e a energia chega às palmas das mãos e nos pés simultaneamente. 

Dessa forma, a estrutura corporal expandida se manifesta numa posição f inal que 

é determinada pelos pés através das pernas, mas controlada pela parte inferior 

das costas e expressa através dos membros e das pontas dos dedos, ou seja, um 

movimento corporal totalmente integrado. Desde que seu movimento comece com 

a cintura e que todas as condições necessárias para que ela se movimente 

corretamente sejam seguidas, a cintura terá habil idade de ser o eixo central de 

força do corpo. Se você não coordenar os membros superiores e inferiores 

através da cintura e a parte inferior da perna f icar vazia a cintura não estará se 

movimentando, ou seja, movimentos sem energia implicam em uma inatividade da 

cintura. Mas se você praticar usando as mãos com força intrínseca e as pernas 

fortes e a cintura for usada corretamente, os movimentos passam a ser 

coordenados, part indo da cintura. Normalmente as pessoas movem os braços 

separadamente sem usar o movimento da cintura.
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Movimentos contínuos, sem interrupção, geram um elemento crucial para 

associar  expansão e recolhimento, unindo as posturas, mas claramente 

dist inguindo e definindo o término de uma postura e o início da outra. Yang 

Laoshi diz que o momento mais importante para não quebrar a continuidade dos 

movimentos ocorre quando o movimento muda de direção (da frente para trás ou 

de cima para baixo). Mais especif icamente no instante preciso em que os 

potenciais cinéticos se invertem. Exemplo: pense no movimento de uma criança 

num balanço. Quando o balanço alcança seu ponto mais alto, antes de se 

movimentar para trás, há uma curta pausa, um breve instante em que o peso e o 

movimento para frente f icam suspensos. Yang Laoshi define esse instante como 

o mais crucial para se prestar atenção na mudança do movimento. Une-se os 

movimentos circulares amplos através desse senso de suspensão pausada onde 

um movimento muito leve na região inferior das costas leva a uma transição 

elíptica expressada como um arco através do corpo. Na verdade, a forma desses 

elos elípticos é a tão familiar  forma de peixe que ocupa a metade do símbolo Yin 

e Yang. Estes breves movimentos de transição levam ao próximo movimento 

circular amplo sem quebrar a l inha da performance.

3 - Harmonizando a Mente

Os princípios nessa categoria são:

- Usar a intenção (mente) ao invés da força

- Conectar interno e externo

- Buscar a tranquil idade no movimento
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Essa categoria contempla a vida interior do sistema do Tai Chi. Estes itens 

oferecem a chave para a natureza transcendental dos exercícios levando o 

praticante além da fronteira de imitação mecânica de movimentos por um mundo 

de l ivre expressão energética e espiritual.  O refinamento primário para 

harmonizar a mente é concentrar-se em combinar a técnica específ ica com a 

aplicação da força em si.  Isto cria um senso interior de envolvimento e 

part icipação no caráter ofensivo e defensivo dos movimentos. Associar  os 

movimentos lentos e a aplicação técnica em si é um processo muito delicado. 

Deve-se tomar muito cuidado para não se deixar levar pela busca de força e 

poder. “Todo movimento tem seu propósito e este deve ser coordenado com seus 

pensamentos, sua mente e f inalmente com seu espírito. O que você pensa com 

sua mente e o que você faz com o seu corpo deve ser coordenado com 

naturalidade... Se você praticar,  seguindo o princípio e não pensar 
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conscientemente no poder, você conseguirá alcançar tanta energia quanto poder. 

Mas, se você se concentrar apenas na energia e poder sua mente f icará 

l imitada”.

O últ imo dos princípios de Yang Chengfu é o resultado natural de vários pontos 

combinados. Tranquil idade é a qualidade chave que dist ingui esta forma de arte 

de um mero exercício marcial.  Para se seguir o paradigma do Tai Chi é 

necessário um equilíbrio entre tranquil idade e atividade. Existem muitas 

maneiras de se acalmar a mente. No sistema da Família Yang os 10 princípios 

essenciais ensinam o método: “Se você se concentrar nos princípios, você não 

estará pensando em nada mais. Não haverá espaço para se pensar em nada 

mais. Mas se você não entender o conceito de onde se mover, como deve se 

concentrar e o que são os princípios, você não conseguirá controlar e focar a sua 

mente... Você deve se lembrar dos 10 princípios e aplicá-los. O que você quer é 

harmonizá-los com a técnica específ ica. Quando você tem alguma outra coisa em 

sua mente, você poderá controlá- la dir igindo-a aos princípios aplicados em cada 

movimento. Este é um dos métodos para concentrar sua mente”.

Discípulo :  Mas isso não seria uma forma de meditação, Mestre?

Mestre :  Esta é uma abordagem muito diferente da meditação ou do “Qi gong”, 

para regular a mente. “Em alguns métodos do “Qi gong” eles usam a meditação 

para atingir  um estado de grande tranquil idade. Não é bem assim a quietude no 

Tai Chi Chuan. No Tai Chi,  você quer manter a calma e a compostura de forma a 

concentrar a atenção no que o oponente quer fazer com você. Dentro da sua 

quietude você está pronto para se defender, está pronto para se mover. Então, 

tranquil idade e movimento caminham lado a lado”. O paradoxo da ação sem 

esforço fascina o praticante. Isto por sua vez, pode levar-nos à imaginar porque 
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os movimentos de Yang Laoshi possuem uma indefinível qualidade em 

excelência,  fácil  de perceber mas difíci l  de se atingir.

Discípulo :  Então é um trabalho metódico, Mestre?

Mestre :  Vá com calma. Trabalhe princípio por princípio. Não pratique apenas. 

Trabalhe pontos específ icos dia a dia. Por exemplo, um dia concentre-se em 

suspender o topo da cabeça. No outro dia concentre-se no ombro, no cotovelo, 

punho e nas mãos. Gradualmente os pontos vão se somar e o seu nível de 

habil idade aumentar. Os requerimentos básicos e princípios que falamos são 

pontos muito importantes. Mas como em muitas outras coisas,  você pode saber 

disso mas não consegue fazer, não ter a capacidade de fazer. Pode ser que você 

necessite de um longo tempo para treinar, vagarosamente, vagarosamente 

acumulando experiência.

Discípulo :  O senhor falou muito na escola Yang de Tai Chi, quais seriam seus 

pontos importantes, Mestre?
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Mestre :  Alguns pontos importantes sobre a Escola Yang de Tai Chi Chuan

1. Relaxamento: 

É fácil  compreender o signif icado l iteral  da palavra “relaxamento”. Entretanto, 

para o Tai Chi Chuan este termo tem duas implicações: a) O relaxamento da 

mente que é a eliminação de todos os outros pensamentos e a concentração da 

mente na prática do Tai Chi Chuan. b) O relaxamento de todo o corpo e a 

eliminação da força rígida de dentro dele. Este segundo aspecto tem causado 

algumas más interpretações entre muitos aprendizes e é importante esclarecer 

este ponto. Estas pessoas compreendem que relaxamento signif ica não usar 

qualquer t ipo de força e executar os movimentos com uma suavidade física. O 

fato de que os “Dez Pontos Essenciais do Tai Chi Chuan” enfatizem o uso da 
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mente ao invés do uso da força, dá surgimento a uma má compreensão de que o 

Tai Chi Chuan deve ser executado em completa suavidade. Algumas pessoas, 

tem dúvidas com relação a este ponto, quando se encontram com as palavras 

clássicas: “agulha oculta no algodão” ou ainda “vigor oculto na suavidade”. Onde 

então, o vigor realmente descansa? Algumas pessoas investigaram e tentaram 

provar estas questões através de experiências e descobriram que o emprego 

consciente de algum tipo de força, mesmo que seja apenas uma pequena 

quantidade, vai resultar numa sensação de rigidez, enquanto que o relaxamento 

produz uma sensação de suavidade!!  É assim natural,  que o principiante 

encontre-se num dilema... 

2. O que é o real Relaxamento? 

Apesar de que relaxamento signif ique relaxamento consciente da mente, ele 

também quer dizer o relaxamento de todo o corpo. O relaxamento de todo o 

corpo signif ica o relaxamento consciente de todas as juntas e isto vai produzir o 

efeito orgânico de reunir e unif icar todas as partes do corpo de uma forma muito 

mais eficiente. Isto não quer dizer suavidade. É necessária uma grande 

quantidade de prática para se compreender este princípio. Relaxamento também 

signif ica “alongamento” dos membros o que nos proporciona uma sensação de 

peso. Esta sensação de peso não é uma sensação de rigidez, nem uma sensação 

de suavidade “solta”.  É algo entre estes dois extremos. Não deve estar confinada 

a alguma parte específ ica do corpo, mas envolve o corpo como um todo. É 

semelhante a ferro fundido em alta temperatura. Assim, o relaxamento correto, 

“dissolve” a força rígida, da mesma forma que o fogo dissolve o ferro bruto para 

transforma-lo em aço. A força rígida passa por um processo de transformação 

qualitat iva após milhares de “exercícios de dissolução”. Assim como o ferro pode 

se transformar em aço, a “força bruta” pode se transformar em “força interna” e o 
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relaxamento é o processo através do qual esta transformação gradualmente 

acontece. Nossos ancestrais falavam a este respeito de uma forma muito correta: 

“Relaxamento consciente vai inconscientemente, produzir força interna”. 

3. A diferença entre Força Bruta e Força Interna 

Força Bruta pode ser comparada a ferro bruto. Ela é inata e se distr ibui por todas 

as partes do corpo. Quando um bebe nasce, ele chora e move os seus membros 

com sua força natural. Quando dizemos que não devemos usar ‘força bruta’ no 

Tai Chi Chuan, estamos nos referindo a esta ‘ força natural’  

(força desordenada, força rudimentar).  Devemos sim, usar a força interna ou a 

força Tai Chi Chuan. Apesar de que esta força não é a força natural,  é bastante 

difíci l  separa-las. Em outras palavras,  apesar de suas diferenças, não há uma 

clara demarcação entre elas. A força interna deriva da força natural ou bruta, que 

serve como sua base. É como o ferro que se transforma em aço através do 

aquecimento e do tempero; mas o aço deriva do ferro bruto. Se não t ivermos uma 

clara compreensão deste fato, vamos contrapor estas duas forças e não 

poderemos ter uma compreensão correta a respeito do relacionamento destas 

duas forças. Consequentemente não seremos capazes de atingir  o que é descrito 

pelos antigos como: “ocultar a agulha no algodão” ou “vigor oculto na suavidade”. 

A suavidade aqui, sugere um grau de tenacidade. Apenas quando nós 

adquirirmos esta compreensão poderemos atingir  o que se sintetiza nas 

seguintes palavras: ‘Relaxamento dá nascimento a suavidade que por seu lado 

dá nascimento ao vigor,  e a suavidade e o vigor,  suplementam-se mutuamente.’  
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4. Como devemos compreender: "Empregar a Mente e não a Força Bruta" 

Isto é fácil  de ser compreendido, quando conhecemos a diferença entre a Força 

Bruta e a Força Interna.  Vamos então retornar ao tópico que fala da força bruta, 

que é inata e se distr ibui  por todas as partes do corpo. Quando começamos a 

fazer exercícios todos os dias, nós devemos primeiro, ‘relaxar’  numa busca 

consciente da força bruta. Então, vamos reunir força bruta, organiza-la e mante-

la sob o nosso comando antes de coloca-la em exercício. Gradualmente a força 

bruta dispersa se transforma numa totalidade em si mesma. É como um exército 

bem treinado que vai mover-se ao uníssono de acordo com as ordens de seu 

comandante. Desta forma, o exército pode atingir  o seu objetivo. Nossos 

antepassados diziam: “Aonde a mente vai,  a força interna a segue”. Seria dizer 

que quando um aprendiz atingiu um certo nível, depois de um treinamento 

persistente e é capaz de combinar força com habil idade, então a força interna irá 

emergir de si mesma e seguir a mente. Este é um ponto a ser reflet ido, estudado, 

praticado até que se atinja este nível. Um homem forte que nunca aprendeu 

qualquer t ipo de arte marcial pode ser capaz de defender-se de um oponente. 

Mas isto, com certeza vai depender de quem seja o seu oponente. Entretanto, 

dadas as mesmas condições físicas, um expert em Wu Shu com certeza vai 

defender-se de um oponente que não pratica o Wu Shu. Um homem de vontade 

forte com certeza vai se tornar mais forte se realiza uma prática persistente e 

bem orientada.

****** ****** ****** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ****

IMPORTANTE:

Esta coletânea é o 13° volume da série e é fornecida gratuitamente. 

Consulte nossa pagina na INTERNET com frequência.
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