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Relatório Administrativo 2021 
 

Janeiro 
 

Realizamos a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (de forma online) 
com a criação do Departamento de Breaking, e nomeamos o Diretor de 

Breaking. 
Nesta Assembleia foi feita a explanação sobre o Departamento de Breaking 
junto com a nomeação do Diretor de Breaking para coordenar os trabalhos 

dentro do Departamento de Breaking. Tivemos a participação da maioria dos 
filiados. 

 

Fevereiro 
 

Foram realizadas de forma online 3 reuniões de articulação do Breaking 
Nacional, abordando 3 grupos: Federações, Atletas e Árbitros, Produtores e 

Realizadores. 
Foi abordada especificamente com cada setor a questão olímpica do Breaking 

Nacional. 
 

Março 

 
Foi realizada de forma online uma reunião de articulação do Breaking Nacional 
para Crews e Coletivos da Comunidade do Breaking, explicando o novo recorte 

Olímpico para a cultura do Breaking Nacional e a sua regulamentação. 
 

 

Abril 
 

Em 04/04 foi organizado o Primeiro Workshop Internacional Online preparatório 
para Arbitragem de Breaking – ministrado por B-boy Storm. Teve a participação 

de 112 pessoas da comunidade do Breaking. A data original estava prevista 
para MAR, porém por uma questão de COVID foi adiada para ABR. 
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Foi criado na 1ª semana/04 o Projeto TBT CNDD 2021 – Foi criado para atrair 
mais público para o instagram da entidade tendo sua duração até DEZ/21. 

 
Junho 

 
Em 15, 17 e 19 a CNDD participou do Primeiro Congresso Online de Breaking, 
realizado pela WDSF – e teve a presença de em média 100 brasileiros entre 20 

países. 
Dia 15: palestra de Arbitragem 

Dia 17: palestras – contexto histórico de movimentos / - qualificação em 
eventos de alto nível 

Dia 19: palestras – batalhando como uma Bgirl de alto nível / - como estruturar 
rounds de alto nível. 

 
De 23 a 25 participamos do 3º Seminário Brasileiro Antidopagem online, 

oferecido pela WADA, onde foi abordado as regras de Antidopagem com a 
participação de 2 brasileiros. 

 
Foi criado um Guia de Antiassédio pela Bgirl Amanda Baroni onde o CNDD 

abraçou a causa e apresentamos para a comunidade do Breaking através da 
rede (foi traduzido para 5 línguas). 

 

Julho 
 

Participamos na Annual General Meeting realizada pela WDSF com a presença 
do Presidente e do Diretor de Arbitragem onde foram discutidos assuntos 

administrativos da entidade internacional. 

 

Agosto 
 

O Departamento de Breaking do CNDD realizou a seletiva para convocação da 
primeira Seleção Brasileira de Breaking. Seguindo a orientação da CACOB, 
foram elaborados os critérios, onde foram escolhidos 8 Bboys e 8 Bgirls de 

várias regiões do Brasil. 
 

Participamos no 1º Breaking Judges Congress Online realizado pela WDSF, 
teve a participação de 4 filiados brasileiros e um deles foi titulado Árbitro 

Internacional. 
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Outubro 
 

Foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária com troca de diretoria, 
nomeação dos membros do Departamento de Breaking e formação da 

Comissão de Atletas de Breaking, teve a participação de mais de 50% dos 
filiados. 

 
Participamos do II Congresso Brasileiro Online de Ballroom Dance, e foi bem 

aceito pela sociedade conforme quantitativo do público presente, onde as 
palestras foram todas voltadas para o treinamento e desenvolvimentos técnico 

dos atletas. 

 

Novembro 
 

A CNDD apoiou a realização do 1º Congresso Nacional de Breaking em 
Maringá/PR. Teve em média a presença de 250 pessoas, respeitando as 

medidas de segurança sanitária. 
Sendo acompanhado de forma online por um quantitativo estimado 1000 

pessoas. Foram abordadas palestras nos seguintes assuntos: Arbitragem, 
Treinamento Físico, Mulher no Esporte, Prevenção de lesões no Breaking. 

 

Dezembro 
 

Participamos do 1º Breaking World Championship, organizado pela WDSF em 
Paris/França. A equipe da CNDD representou o Brasil com 4 atletas e uma 

equipe técnica composta por: 1 fisioterapeuta, 1 técnica, 1 preparador físico, 2 
árbitros, um Gerente de Projetos, o Diretor de Breaking, o Diretor de 
Arbitragem, uma Coordenadora técnica, uma Coordenadora Geral da 

Delegação e um representante do COB. 
Neste evento o Brasil ficou em 4º no masculino, pelo Bboy Luan San e com 

isso ele teve a sua vaga garantida para os World Games 2022, em 
Birmingham. 

 
A CNDD teve a participação de 1 casal filiado no Latin World Championship 

realizado pela WDSF, que obtiveram o 54º lugar. Teve a participação de mais 
de 20 países. 

 
A CNDD foi reconhecida pelo COB como entidade Olímpica no dia 17 de DEZ. 
Depois do Breaking ser anunciado como o esporte presente em Paris 2024, o 
COB fez o reconhecimento do CNDD como entidade Olímpica e assim dar o 

andamento aos trabalhos nesse novo ciclo olímpico. 
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A CNDD formou a 1ª Comissão de Dança de Salão Brasileira composta pelos 

maiores representantes das danças brasileiras (forró, samba de gafieira, 
bachata e salsa). 

 
 
 
 
 
 
 

Patric Machado Tebaldi 
Conselho Nacional de Dança Desportiva – CNDD 

Presidente 
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