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A	  História	  do	  Qi	  Gong	  	  
 

As  raízes do Qi Gong provêm de uma história muito antiga. Simples habilidades como o controle da 
respiração ou o uso do som com a finalidade de aliviar dores ou tornar a vida mais prazerosa, práticas 
estas pré-históricas, já marcam seu início.  

Apenas para nos situarmos dentro da história do surgimento do ser humano, sabemos que a China foi 
habitada pelo Homo erectus entre 550 mil a 300 mil a.C. e que o Homo sapiens, nossos ancestrais, surge 
mais tarde por volta de 50.000 a.C. A Revolução Neolítica determinada pelo fim do estilo nômade e 
aprendizado da agricultura e domesticação acontece na China por volta de 7 mil a. C. e é a base para o 
estabelecimento do que podemos chamar de pré-civilização chinesa. 

Atualmente sabemos que a partir desta data diversas culturas são formadas como por exemplo a de 
Yangshao no curso médio do rio Amarelo, que cultivava milho, painço e outros cereais em 6.500 a.C.1 
Esta que mais tarde desenvolveria uma forma primitiva de irrigação.   

Na China, no entanto, a história é contada de uma forma mais poética. Segundo a tradição a história 
começa por volta de 3.000 a.C. naquele conhecido como o “Período dos Três Fundadores”. Os 
fundadores eram Fu Hsi, Shen Nung e Nun Kua os três primeiros governantes da China e a quem são 
atribuídas as invenções da agricultura, da escrita, do comércio e da pesca. Entretanto, são figuras 
permeadas por muitos mitos e lendas e não sabemos ao certo a realidade dos fatos ocorridos.  

Algumas fontes indicam que nesta época teria nascido a Medicina Tradicional Chinesa (MTC) e 
conseqüentemente o Qi Gong 2 , outras indicam o reinado do Imperador Amarelo, um grande 
imperador que governou por volta de 2.700 a.C. logo após os Três Fundadores3. 

Informações mais precisas aparecem mais tarde, devido a uma descoberta arqueológica nos túmulos da 
Dinastia Shang (1766 - 1154 a.C.)4 de mais de 160.000 pedaços de cascos de tartaruga e ossos de animais 
cobertos com caracteres escritos - a primeira evidência do uso da escrita na China. Os textos trazem em 
sua maioria informações de cunho religioso, sem qualquer menção da acupuntura ou conhecimento 
médico. Entretanto, também foram encontradas pedras pontiagudas que os arqueologistas acreditam 
terem sido usadas para ajustar a circulação de Qi. 

Do que temos conhecimento, o primeiro livro da história chinesa relacionado ao Qi é o famoso Yi Jing 
(I Ching), clássico repleto de sabedoria que se tornou a base de quaisquer escolas, religiões ou filosofias 
da China. Sua data de origem é incerta, mas sabemos que hexagramas já eram usados na Dinastia Hsia 
(1818 a 1766 a.C.), pois aparecem em seu “Livro das Mutações” intitulado Lien Shan . Diz a tradição 

                                                
1 Aydon, Cyril, The Story of Man - An Introduction to 150.000 Years of Human History (título original), 
Constable, 2007, pág 44  
2 Como já dissemos, Qi Gong é uma terminologia atual que engloba muitas práticas chinesas. Este termo 
passou a ser usado somente depois de 1949 para englobar estas técnicas sob um mesmo nome. Para 
que não haja confusão utilizaremos a expressão Qi Gong mesmo antes de ter aparecido na história 
chinesa. 
3 Há fontes que colocam o Imperador Amarelo como um dos “Três Fundadores”. 
4 Todas as datas referentes às Dinastias dos tempos antigos são aproximadas. Em minhas pesquisas 
encontrei datas diferentes, no entanto próximas.  
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que “a atual compilação dos sessenta e quatro hexagramas teve sua origem com o Rei Wen, antecessor 
da dinastia Chou”.5    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já na Dinastia Chou (1154 - 249 a.C.) as informações passam a ser um pouco mais precisas e sabemos 
que a China sofre grande amadurecimento, deixando o antigo sistema de escravidão e privilégios para 
ingressar num modelo de sociedade movida pelo comércio e administrada de forma mais organizada e 
inteligente. É uma época áurea, que culmina no “Período dos Cem Filósofos”6, com o aparecimento 
de sábios como Lao Zi, Kong Zi, Zhuang Zi, Lie Zi e Meng Zi, que criaram um esplêndido ambiente 
intelectual, conhecido como ‘Cem Escolas de Pensamento’. A saúde e a longevidade eram de especial 
interesse. O princípio do Yin e Yang floresceu à seu nível mais alto. Diversas práticas de alquimia 
interna eram praticadas em círculos restritos e por membros da família imperial. Os registros 
arqueológicos deste período documentam escritos detalhados sobre técnicas de equilíbrio do fluxo da 
energia vital em inscrições feitas em artefatos de bronze e outros metais”.7 Um exemplo são 45 
caracteres gravados num cilindro de doze lados achado entre relíquias históricas da Dinastia Chou e 
intitulada: “Inscr i ções  do Pendente de Jade sobre Qi Gong”  que dizia: 

 

“Ao	  promover	  e	  conduzir	  o	  Qi,	  a	  pessoa	  é	  capaz	  de	  segurar	  a	  respiração	  profundamente	  e	  
assim	  ela	  é	  armazenada.	  Se	  é	  armazenada	  ela	  expande.	  Quando	  expande,	  desce.	  Quando	  
desce	  torna-‐se	  estável.	  Ao	  torna-‐se	  estável	  ela	  se	  solidifica.	  Quando	  converte-‐se	  em	  sólido	  
começa	  a	  brotar.	  Depois	  de	  brotar,	  cresce.	  Ao	  crescer	  recuará.	  Ao	  recuar	  atingirá	  o	  céu.	  
O	  Qi	  do	  céu	  opera	  desde	  acima.	  O	  Qi	  da	  terra	  opera	  desde	  abaixo.	  Conformidade	  com	  isto	  
leva	  à	  vida	  enquanto	  adversidade	  com	  isto	  leva	  à	  morte.”	  8	  

 

                                                
5 “I Ching – O Livro das Mutações”, Richard Wilhelm, EditoraPensamento. 
6  Nesta mesma época, entre 563 e 483 a.C., Siddharta Gautama vive na Índia trazendo grande 
sabedoria ao povo. Aos 35 anos alcança a iluminação e torna-se Buda. 
7  WANG, Simon e LIU, Jiulius L. Qi Gong for Health and Longevity, Editora The East Health 
Development Group. 
8 Idem (tradução nossa). 

Lao Zi 
(Lao Tsé)     

Kong Zi 
(Confúcio) 
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A própria obra de Lao Zi, o famoso Dao De Jing  (Tao Te Ching) 
datado provavelmente do séc. V a.C., traz referências de Qi Gong, 
como por exemplo “retornando ao estado da infância” e “respirando 
como o feto no abdome da mãe”. Há também muitas passagens na 
obra de Zhuang Zi (369 - 286 a.C.). É nesta época que têm surgimento 
as escolas Taoísta e  Confucionista de Qi Gong.  

O próximo livro que trata do assunto, e agora extensivamente e 
inclusive de forma didática é o “Clássi co de Medic ina Interna do 
Imperador Amarelo” . Obra tida como a “bíblia da MTC” que tem 
sua data de origem e autoria controversas, mas provavelmente escrita 
por volta do séc. V a.C. por um grupo de médicos que se abrigavam 
sob o nome legendário do Imperador Amarelo. Estes teriam trazido 
contribuições pessoais, mas principalmente trabalhado no sentido de 
unir e organizar a sabedoria acumulada até a época.  

Vejam que, através de todas estas obras podemos compreender as 
infinitas mudanças e evoluções porque passavam o povo chinês. 
Estudar cada uma delas é ingressar numa sabedoria infinita e vivenciar 

o alto grau de consciência que alcançaram estes mestres e praticantes da MTC.  

A nossa próxima referência é uma descoberta arqueológica de suprema importância realizada numa 
tumba em Mawangdui, província de Hunan, onde foram achados um livro de seda chamado “Sobre 
Abandonar a Comida e Viver de Qi”   e uma pintura em seda conhecida como as “Ilustrações  Dao 
Yin”  .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambos são datados do início da Dinastia Han do Oeste (206 a.C. – 8 d.C.), sendo que o livro trata de 
métodos para induzir, promover e conduzir o Qi, enquanto as ilustrações trazem 44 figuras 
demonstrando exercícios de Qi Gong. Este é o primeiro documento com desenhos de práticas e nos dá 
maior clareza do que era realizado na época.  

Capa do Clássico do 
Imperador Amarelo 
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Figura antiga do “Jogo dos Cinco Animais” 
 

Nesta China já marcada por grande espiritualidade chega por volta de 58 d.C. o budismo com sua 
luminosa sabedoria e muitas técnicas de meditação, que não deixavam de ser uma forma de Qi Gong.9 
Neste momento há uma grande mescla dos conhecimentos chineses com aqueles provindos da Índia, 
dando origem a outro sistema que conhecemos como o Qi Gong Budista. Este movimento foi 
maravilhoso para o Qi Gong, pois intensificou os objetivos espirituais desta prática, passando a ser 
usado como importante ferramenta no processo de iluminação. 

Mais à frente, surge um figura muito importante e do qual sempre ouviremos falar, ele era um médico 
chamado Hua Tou  que viveu de 136/141 (?) a 208 a.C. Suas contribuições para a MTC são extensas e 
na área mais específica do Qi Gong criou o conhecidíssimo Wu Qin Xi “Jogo dos Cinco Animais”  
inspirados nos movimentos dos animais. Como ele mesmo escreveu: 

“A	   dobradiça	   da	   porta	   usada	   nunca	   enferruja,	   a	   água	   corrente	   nunca	   apodrece,	   assim	  
também	  é	  o	  corpo.	  
Fazendo	  exercícios	  melhora-‐se	  a	  digestão,	  os	  vasos	  sanguíneos	  se	  abrem	  e	  as	  doenças	  são	  
prevenidas.	  Se	  a	  mente	  e	  o	  corpo	  são	  guiados	  por	  exercícios	  como	  o	  “pescoço	  do	  urso”,	  a	  
“torção	   da	   garça”,	   o	   “balançar	   do	   quadril”	   e	   o	   “movimentar	   das	   articulações”	   teremos	  
uma	   vida	   longa.	   Agora	   eu	   criei	   a	   arte	   chamada	   o	   “Jogo	   dos	   Cinco	   Animais”:	   o	   Tigre,	   o	  
Veado,	  o	  Urso,	  o	  Macaco	  e	  a	  Garça.	  Ele	  elimina	  a	  doença	  e	  beneficia	  as	  pernas.	  Se	  você	  se	  
sentir	  indisposto	  apenas	  pratique	  um	  de	  me	  meus	  jogos.	  Uma	  sudorese	  suave	  aparecerá,	  a	  
compleição	  se	  tornará	  rósea,	  o	  corpo	  ficará	  leve	  e	  você	  terá	  vontade	  de	  comer.”	  10	  	  	  	   	  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Dinastia Liang (502-557 a.C.) aparece na China uma figura 
marcante para a história  do Qi Gong, das artes marciais e do 

                                                
9 Pessoalmente acredito que as influências indianas bem como as tibetanas sempre foram muito 
importantes para a China e deveriam ser mais valorizadas. Muito pouco se fala nos livros de história a 
respeito deste intercâmbio que me parece evidente. Vejam as semelhanças das “Ilustrações Daoyin” com 
a Yoga indiana ou a semelhança entre os princípios do Qi e do Prana.  
10 Texto de Hua Tou  mesclado de duas traduções para o inglês encontradas no livros “Drawing Silk: A 
Training Manual for T'ai Chi”, p. 6. e “Qi Gong for Health and Longevity”, p.57 de Simon Wang e 
Julius L. Liu.  

Bodhidharma 
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budismo chinês, seu nome era Da Mo (depois chamado de Bodhidharma11). Um monje que chega ao 
território chinês convidado pelo imperador com o intuito de pregar o budismo, mas que depois deste 
descontentar-se com suas teorias, vai para o templo Shaolin. Conta a lenda que lá chegando viu os 
monges muito fracos e sem vigor, o que o levou a se enclausurar numa caverna durante nove anos 
buscando uma solução para o problema. Ao sair teria criado duas práticas: o “Yi j in j ing”  (“Clássico 
da Mudança dos Tendões/Músculos”) e o “Xi sui  j ing” (“Clássico de Limpeza da Medula Espinhal”). 
O Yi jin jing ensinava os monges a terem saúde e a manterem seus corpos fortes. O Xi sui jing ensinava-
os a usar o seu Qi para limpar a medula espinhal, tonificar seu sangue e sistema imunológico, bem 
como a nutrir seu cérebro e adquirir a iluminação. Autores e mestres questionam esta origem dizendo 
que mais uma vez práticas são atreladas à nomes lendários e importantes para que ganhem respaldo e 
mérito. No entanto, Bodhidharma é uma figura importante e tido como o fundador do Budismo Chan na 
China, que no Japão será chamado de Zen. 

A partir desta época são tantos os nomes e obras importantes que ficaria difícil não escrever um livro 
inteiro a respeito, nomes como Chao Yuan Fang, Sun Si Miao, Wong Tao e Zhang Zi He foram marcantes, 
além de é claro Zang San Feng que teria criado o Tai Ji Quan no início do século XIII. Citemos também 
o Dr. Wang Wei Yi, um médico que vendo a divergência das informações da MTC da época, como por 
exemplo na localização dos pontos e canais energéticos, organizou e clareou o conhecimento existente, 
caracterizando-se como um divisor de águas. Foi ele que em 1026 criou o primeiro “homem de 
bronze”, uma escultura em bronze com a localização dos canais de energia e pontos de acupuntura, e 
escreveu o livro “Ilustrações do Homem de Bronze da Acupuntura e Moxabustão”. Em 1034, o Dr. Wang usou 
a Acupuntura para curar o Imperador que satisfeito foi o responsável pelo florescimento desta arte, 
tendo construído inclusive um templo voltado ao desenvolvimento e pesquisas em MTC .  

Outra figura importante é Marshal Yeuh Fei, grande mestre e general da Dinastia Song (1127-1279) a 
quem credita-se a criação de muitos estilos de Qi Gong. Dizem que ele teria selecionado as posturas 
mais importantes das “Ilustrações  do  Dao Yin”  e criado o “Ba Duan Jin” , os “Oito Pedaços do 
Brocado”. Também lhe é atribuído a criação do Xing Yi , importante arte marcial interna chinesa. 

A partir desta época muitos estilos são criados mas praticados principalmente em mosteiros e grupos 
fechados, seguindo uma tradição de ensino oral e secreta. Isto fazia com que o número de praticantes 
fosse bastante limitado e a prática do Qi Gong atrelada a um conteúdo religioso ou marcial.  

Após o fim da monarquia e instauração da República da China em 1912, os governantes com suas 
idéias de modernização se opunham ao conhecimento tradicional, mas já em 1930 devido à extrema 
necessidade de médicos devidos aos conflitos e guerras por que passava a China, os médicos 
tradicionais foram chamados. Eles já não eram mais inimigos do progresso e foram incentivados à 
aprender a medicina moderna. 

Este era o contexto em que o Qi Gong encontraria um solo fértil. Como dissemos, até então ele não 
existia como algo unificado e nem possuía este nome, o que tínhamos eram práticas tradicionais 
ensinadas à poucos e guardadas como grandes segredos de família. Mas eis que surge Liu Guizhen, um 
ex-soldado que trabalhava no escritório da administração comunista da área de Huabei. Devido à 
problemas de saúde, principalmente insônia, úlceras gástricas e tensão nervosa, viu-se obrigado a 
retornar para sua cidade natal no condado de Wei em 1947 onde encontrou o mestre Liu Duzhou que 
lhe ensinou o Nei Yang Gong (“Exercício do Cultivo Interno”). 
Após 102 dias de prática todos os seus sintomas haviam 
passado e com a saúde recuperada retornou ao seu trabalho 

                                                
11  “Os diferentes escritos históricos do budismo apresentam Bodhidharma como introdutor do 
budismo chan na China...” - “Tai Chi Cuan”, p 12, Catherine Depaux. NA: O Budismo Chan ao chegar 
no Japão é nomeado de Zen Budismo, tão conhecido atualmente. 

Liu Guizhen 
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onde relatou sua experiência ao seu líder e a notícia chegou aos altos escalões do partido12. 

Liu foi estimulado a voltar à sua cidade e aprender o estilo completo do Nei Yang Gong. Quando voltou 
passou a ensinar a técnica em sanatórios e a conduzir uma pesquisa sobre seus efeitos. Esta foi uma 
quebra com a tradição que até então era passada a poucas pessoas, além disso, foram retirados do 
sistema quaiquer referências religiosas ou supersticiosas, passando a seguir uma linguagem mais médica 
e terapêutica. Alguns métodos foram criados e ao pensarem em um nome para o conjunto das técnicas 
escolheram Qi Gong Liaofa (Terapia do Qi Gong)13. Depois o termo Qi Gong seria oficialmente utilizado 
em 1949 por Huang Yueting numa conferência de saúde. 

Assim nascia o Qi Gong, uma simplificação da herança milenar chinesa de práticas para harmonização 
dos fluxos do Qi e a partir deste ponto uma ferramenta do sistema de saúde chinês. Liu Guizhen 
passara a ser o grande responsável por aquilo que chamamos de Qi Gong Terapêutico ou Médico, 
certamente o mais praticado até os dias de hoje. Em 1950 haviam 70 clínicas Qi Gong na China, diversos 
mestres eram chamados para dar palestras, livros foram publicados, além de diversas pesquisas que 
provavam seus benefícios. Ainda não era uma prática popular, pois limitava-se às clínicas e aos 
integrantes do partido mas crescia surpreendentemente.  

A partir de 60 o Qi Gong pára de crescer e passa a ser usado por Mao Ze Dong (Mao Tse Tung) como 
motivo de repudiação à líderes do partido que promoviam a prática. Isto culmina com a Revolução 
Cultural em 66, uma estratégia de Mao para se fortalecer contra forças opositoras dentro do partido. As 
práticas tradicionais são perseguidas e o Qi Gong sofre. Todos os espaços de prática são fechados e Liu 
Guizhen enviado à re-educação, junto com muitos outros mestres e líderes. 

Os anos seguintes foram de silêncio, no entanto, embora houvesse uma proibição à prática, alguns 
grupos continuavam a se encontrar de forma secreta. Uma excessão de suprema importância ocorreu 
no início da década de 70 com uma mulher chamada Guo Lin. Ela havia entrado em contato com 
técnicas taoístas através de seu avô paterno ainda quando criança. Muitos anos depois foi diagnosticada 
com câncer o que a fez retomar e aprofundar suas práticas e conhecimentos. Após dez anos curou-se 
totalmente da doença e algum tempo depois passou a ensinar abertamente a síntese do que havia 
aprendido. Sem medo de possíveis perseguições passou a ensinar no parque Dongdan em Pequim 
obtendo muitos resultados o que fez com que o número de seus alunos aumentasse rapidamente. Após 
anos de expulsões de parques e muitas audiências, tendo tido inclusive dois de seus alunos presos, 
finalmente em 1977 ela recebe o apoio de representantes do partido e é convidada a ensinar na numa 
universidade em Pequim.  

Esta é uma época em que muitos mestres imigram para países da Europa e para as Américas, 
principalmente EUA. Aos poucos passam a ensinar suas técnicas e a abrirem centros. No Brasil 
contamos com a chegada do mestre Liu Pai Lin em 1975 um importante difusor dos conhecimentos 
chineses no Brasil.  

De volta à China, a Revolução Cultural havia acabado com a morte de Mao em 76 e Guo Lin é 
convidada a ensinar seu sistema em diversas universidades. Logo mestres que ensinavam secretamente 
reaparecem e o Qi Gong volta a ser praticado em diversas cidades e parques. Como David Palmer diz 

em seu livro Qi Gong Fever:  

 [...] Guo Lin, que não se amedrontou de ensinar abertamente, trouxe uma 
inovação essencial ao Qi Gong: inaugurando a prática de Qi Gong nos parques, 
ela liberou o Qi Gong das instituições médicas. Um novo estilo de Qi Gong 
havia nascido, marcado pela cultura de massa da era Mao: Qi Gong não estava 

                                                
12 PALMER, David A. Qi Gong Fever, 2007, Columbia University Press, Kindle Edition, posição 399  
13 Idem, Ibidem, posição 411. 

Guo Lin 
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mais confinado às instituições de elite do partido, mas se tornara a base de um movimento popular.14  

 

A partir deste ponto estava aberto o caminho para o movimento chamado a “Febre do Qi Gong” dos 
anos 80. Com o apoio do governo e o interesse crescente da população, dos centros de pesquisa e 
hospitais, mestres provindos de todas as partes passaram a ensinar abertamente os seus sistemas.  

Em 1981, Liu Guizhen, Guo Lin e outros cento e vinte mestres, pesquisadores e oficiais interessados 
inauguram o “All-China Qigong Scientific Research”, um órgão que institucionalizou o Qi Gong e deu à 
ele o respaldo que precisava. Pesquisas científicas começam a ser realizadas buscando provar os efeitos 
da prática sobre doenças, bem como diversos experimentos que tentavam mensurar o Qi de que tanto 
falavam os mestres.  

Algumas descobertas sobre a capacidade de alguns praticantes, dotados de “poderes extraordinários”, 
começaram a chamar grande atenção e rapidamente o Qi Gong passou a ser associado à capacidade de 
desenvolver poderes paranormais. Este movimento foi de grande intensidade na China e de 
repercussão nacional. Em pouco tempo jornais, revistas e programas de pesquisas recebiam crianças 
que podiam ler frases escritas em papéis quando estes eram colocados em seus ouvidos. Pessoas que 
curavam doenças emitindo Qi, ou que podiam mover objetos sem tocá-los, chamavam a atenção e 
davam um tom mágico e miraculoso ao Qi Gong. Numa China com um povo carente de significados 
mais profundos e religiosos, mestres passaram a adicionar às simples práticas terapêuticas conceitos 
espirituais usando antigas escrituras e corpos tradicionais de conhecimento. Embora em muitos casos 
houvessem exageros, esta visão era ressonante com as origens do Qi Gong já que eram práticas ligadas à 
caminhos de iluminação ou de retorno ao Tao, como traziam as tradições budista e taoísta. 

Entretanto, concomitantemente com um desenvolvimento saudável, o movimento acabou por trazer 
uma desvirtuação quando mestres passaram a usar o Qi Gong como forma de se vangloriar e de 
promover a adoração de suas imagens. Alguns passaram a se declarar entidades reencarnadas, outros 
diziam que seus alunos não precisavam mais praticar o Qi Gong e que poderiam se curar simplesmente 
recebendo emissões de Qi que proferiam em palestras ou encontros.  

Aos poucos a situação passou a preocupar os órgãos governamentais. Alguns mestres eram capazes de 
agrupar milhares de pessoas em movimentos que por vezes contrariavam os princípios do partido. 
Além disso, um novo tipo de problema apareceu, o que chamavam de “desvios do Qi”, onde 
praticantes apresentavam problemas psíquicos e físicos devido à práticas erradas de Qi Gong. Isto 
fortificou alguns movimentos contra o Qi Gong que o qualificavam como uma pseudo-ciência e diziam 
que os testes e pesquisas realizadas até então eram manipulados e continham resultados inconclusivos.  

Tudo isto culmina em 1989 com a instauração de regras de controle, como a cobrança de taxas dos 
grupos de prática e a proibição de sessões de cura em público15. Devido à estas regras Zhang Xiangyu, 
uma mestra popular, é presa e condenada a sete anos de prisão. 

Defensores como Zhang Zhenhuan, que tinha considerável influência no governo, passam a lutar à favor 
do Qi Gong e obtém certo sucesso, barrando um pouco as críticas e retaliações. No entanto, com a 
morte de Zhenhuan em 1994 as exigências aumentam e o fato de algumas associações de Qi Gong terem 
alcançado milhões de adeptos, como era o caso do Zhong Gong (que se tornou a maior organização em 
massa depois do partido comunista), trouxe grande incômodo ao governo, tanto que em 94 sua sede 
central é fechada e seu líder Zhang Hongbao se vê obrigado a viver foragido. Embora o Zhong Gong 
continuasse mesmo depois desse episódio, ele foi logo eclipsado pelo Falun Gong. 

                                                
14 PALMER, David A., posição 601, (tradução nossa). 
15 Idem, posição 1861. 
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O Falun Gong foi um estilo criado por Li Hongzi e devido ao seu sucesso e à filosofia 
que empregava encerraria um ciclo para o Qi Gong na China. Para seu fundador o 
Falun era diferente do Qi Gong, pois não tinha como objetivo a saúde física e nem o 
desenvolvimento de poderes extraordinários, mas sim a purificação do coração e a 
conquista da salvação espiritual. Ele declarava que sua doutrina era superior a todas 
as outras e foi capaz de juntar milhões de participantes em apenas 3 anos. Ele criou 
um sistema com uma enorme facilidade de multiplicação e centralizou o controle na 
sua figura. Ele proibía seus praticantes de lerem ou pensarem sobre qualquer outra 
religião ou filosofia e seu livro Zhuan Falun foi declarado uma escritura sagrada. Com 
estas e outras características, unidas ao imenso carisma de Hongzi o Falun Gong foi um 
movimento surpreendente. 

Mesmo com algumas tentativas do partido de adequar o Falun Gong aos mecanismos de controle do 
governo, seu fundador foi bastante intransigente e se negou a estabelecer qualquer associação. Em 99, 
após inúmeros incidentes e manifestações dos praticantes de Falun Gong, uma forte repressão é exercida 
e sua prática passa a ser declarada ilegal, seus sites são bloqueados e livros apreendidos. Li Hongzi vai 
morar nos EUA. 

Após os incidentes do Falun Gong, o governo chinês passou a encarar o Qi Gong como uma ameaça, 
afinal mesmo não tendo sido declarado um estilo de Qi Gong o Falun havia surgido dele. Assim, a partir 
de 2000 o Qi Gong passa a ser de direta responsabilidade das autoridades esportivas. Somente pessoas 
autorizadas poderiam ministrar aulas em parques e apenas quatro métodos padronizados podiam ser 
ensinados, todos estes formas clássicas: o Ba Duan Jin (Oito Pedaços do Brocado ou Oito tesouros), o 
Liu Zi Jue (Seis Sons de Cura), o Yi Jin Jing (Método de Fortalecimento dos Músculos e Tendões) e o 
Wu Qin Xi (Jogo dos Cinco Animais). Desta forma, o Qi Gong foi simplificado à uma prática mais física. 
Nas lojas livros sobre o assunto não podiam mais ser encontrados. Alguns estilos antigos que se 
mantinham atrelados ao governo conseguem se manter, mas sobre um grande controle, o mesmo 
aconteceu com o Qi Gong Médico praticado em hospitais que após alguns anos consegue conquistar 
algum espaço, mas nada comparado aos anos áureos. 

No Brasil é importante mencionarmos alguns mestres importantes, dentre eles Cao Yin Ming que desde 
1988 passou a ensinar Qi Gong, Wu Jyh Cherng mestre e sacerdote taoísta que chega em 1990 e cria a 
Sociedade Taoísta do Brasil, Dr. Ernesto Garcia Gonzáles que desde que funda a escola Pro Salus 
Vitalis e introduz em 2003 o Qi Gong nos postos de Saúde Municipais de São Paulo e inúmeros mestres 
de artes marciais chinesas e japonesas que de alguma forma usavam conhecimentos de Qi Gong em suas 
práticas.  

Para concluirmos é importante ressaltar que o grande movimento do Qi Gong, desde Liu Guizhen em 
1949 até o incidente do Falun Gong em 99, foi extremamente importante para a difusão de 
conhecimentos milenares de inúmeras tradições chinesas. Embora tenha havido o surgimento de 
falsários que aproveitaram a situação, também houve um resgate e uma popularização de 
conhecimentos que até então se mantinham restritos à poucos monges ou tradições familiares. Além 
disso, certos princípios foram criados e o desenvolvimento de inúmeras pesquisas demonstraram os 
imensos benefícios do Qi Gong para a saúde física e mental.  

Atualmente, nos cabe beber destas fontes de forma madura e consciente, utilizando a prática como 
suporte para uma vida mais saudável, alegre e amorosa. A história do Qi Gong na China nos ensina 
muito, principalmente na tamanha responsabilidade que é lidarmos com humildade com 
conhecimentos tão poderosos. 

 

Li Hongzi 


