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               Escola Choy Lay Fut de Kung Fu 2012! 

 

Sejam bem vindos a nossa escola, aqui você encontrara algumas formalidades, 

regras e retirara algumas duvidas que estarão no seu cotidiano de treino! 

O QUE È KUNG FU ? 

 

É uma arte marcial chinesa, criada há mais de 1500 anos. Seus movimentos de ataque e defesa 

foram inspirados na natureza e na observação dos movimentos dos animais. O Kung Fu é dividido 

em estilos, que variam de acordo com suas características. Atualmente já existem mais de 350 

estilos oficiais de Kung Fu catalogados na China. 

O estilo que praticamos é o Choy Lay Fut, que apresenta características de cinco animais: tigre, 

pantera, garça, serpente e dragão. 

Nota: o Kung Fu também é conhecido como WUSHU (Arte da Guerra) ou KUOSHU (Arte Nacional). 

 

O SIGNIFICADO DE TREINAR CHOY LAY FUT? 

 

Como muitos exercícios e atividades esportivas , a prática do Choy Lay Fut traz um grande bem 

estar, que é derivado dos exercícios físicos feitos com energia e o faz diferenciar dos outros 

esportes , onde o objetivo maior é a performance. O Choy Lay Fut trata os exercícios e as 

respirações na mesma proporção , visando harmonia e equilíbrio entre o corpo e a mente. Além de 

ser baseado nos cinco principais animais do Kung Fu: Tigre, Pantera, Serpente, Garça e Dragão. 

Acreditando nessa filosofia , só podemos ficar felizes em ter você fazendo parte de nossa família 

Choy Lay Fut. 

 

SOBRE NOSSA ESCOLA. 

 

Completando 4 anos de existência como ESCOLA CHOY LAY FUT DE KUNG FU sobre os cuidados do 

INSTRUTOR Rafael Gusmão Corrêa e seus AUXILIARES ( Sihings de AULA).Dando continuidade ao 

trabalho de seu professor, o instrutor RAFAEL completa 12 anos de kung fu e CLF em São José, 

sendo faixa preta do estilo e fazendo parte da seleção do estado com isso conclui-se que o 

profissionalismo e dedicação são as principais características da escola. 

 

MESTRES ( SIFU ) 

 

Marco Serra 

O Sifu Marco Serra vêm evoluindo nas artes marciais há mais de vinte anos. Precursor da 

Federação Paulista e Confederação Brasileira de Kung Fu é renomado por seu trabalho realizado 

para o desenvolvimento e divulgação das Artes Marciais Chinesas. É fundador e diretor do Instituto 

de Kung Fu Shaolin, na qual escola e alunos já alcançam reconhecimento nacional e internacional. 

 

Daneil Tomizaki 

Mestre Tomizaki nasceu e criou-se no Brasil. Ele foi o primeiro aluno a receber a faixa preta do 

estilo Ton Long no Brasil. Em 1989, ele se mudou para os EUA onde iniciou os treinos de Choy Lay 

Fut sob a orientação do Mestre Tat-Mau Wong. 

Nota sobre os mestres: Detêm a maior graduação dos estilos Ton Long e Choy Lay Fut no Brasil. 

BOXE CHINÊS  

É a seção de contato total da Arte Marcial Chinesa, no campo desportivo e profissional. Dentro das opções, 

encontraremos a possibilidade da pratica do Boxe Chinês, nos campos de Sanshou (Desportivo amador do 

Wushu) Sanda (Desportivo e profissional do Wushu). 

Desta forma a escola oferece programas exclusivos de Boxe Chinês independente da pratica do Kung Fu, para 

os amantes em luta, em densidades diferentes para objetivos diferentes como: Semi contato, Contato 

moderado e Contato total. Permitindo desta forma uma especialização em luta, sem perder os 

benefícios e tradição da Arte Marcial Chinesa.  
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                   Escola Choy Lay Fut de Kung Fu 2012! 

 

Sejam bem vindos a nossa escola, aqui você encontrara algumas formalidades, 

regras e retirara algumas duvidas que estaram no seu cotidiano de treino!  

 

                                A SAUDAÇÕES – REVERENCIANDO e o KIN LAI                   

 

Dentro da escola temos algumas formalidades exclusivas das artes marciais, uma delas e o 

cumprimento ao local de treino (TATAME ). Nos executamos este movimento reverenciando a sala 

de aula com os dois pés unidos e curvando-se em direção ao mesmo. Este movimento nada mais é 

do que, um pedido de “licença” e deve ser executado toda e qualquer vez que entra ou sai do 

Tatame. 

A "saudação tradicional" do Kung Fu que é o Kin Lai , deve ser executada com ambas as mãos: a 

direita fechada ( representando o sol ) e a esquerda aberta ( representando a lua ) por cima da 

outra mão. Essa saudação é feita para indicar respeito e agradecimento aos colegas durante as 

aulas. 

 

                                                  KIAI – O GRITO DE ENERGIA. 

 

  Kiai” é um termo japonês. O ki é a energia interior de todo ser humano; o ai significa união, ou 

integração. O kiai, portanto, é a unificação total da energia; todas as faculdades do ser humano 

concentram-se instantaneamente e inteiramente para realizar um ato. Como diziam os samurais:  

“um golpe, uma vida”. O kiais desenvolvidos na fase inicial serão o “SiK” e o “ Ai-ah”. 

  
                                                NOMES TRADICIONAIS 

 

Em nossa escola, comumente utilizamos os tratamentos tradicionais chineses: 

SIFU - Mestre 

SIHING - Irmão mais velho 

SI JEH - Irmã mais velha   

Qualquer aluno (a) que treine há mais tempo que você é seu "sihing" ou sua "sijeh". Além destes 

nomes tradicionais ainda utilizamos os termos: Auxiliar, Instrutor, Professor e Mestre. 

 

                                                             Contando em chinês ( Cantonês) 

     
      1 - iet        2- yi         3- san       4- sei         5- ng 

     
      6- lãck     7- tchãk       8- ba       9- gau       10- sap 

 


