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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivos principais, entender a origem do Taekwondo com base 

na compreensão da história coreana e japonesa, responsável por grande intercâmbio e 

conflitos culturais no início do século XX e por fim, discorrer sobre a natureza mutável 

dos princípios que sustentam a arte marcial (o espírito do Taekwondo) e sua apropriação 

pelo o esporte.  

 

Palavras chave: Taekwondo, Coreia, Japão, História do Taekwondo, Taekwondo 

Olímpico. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Taekwondo é uma arte marcial coreana sistematizada na metade do século XX, 

porém não é raro de se encontrar na atualidade, passagens que atribuam a ela caráter 

milenar. Este conflito é causado em grande medida pelas imagens distorcidas que o 

esporte comercializa e a falta de conhecimento sobre os processos que ocorreram no 

nordeste asiático, precisamente na Coreia e no Japão. Para compreender o Taekwondo 

hoje, é necessário resgatar o contexto que possibilitou seu nascimento, tal como seus 

principais personagens.  

Objetivamente sabemos que a península coreana está localizada no nordeste 

asiático e que é dividida em dois Estados soberanos: a Coreia do Sul, oficialmente 

República da Coreia e a Coreia do Norte, oficialmente República Popular Democrática 

da Coreia. Seu território faz fronteira terrestre com a Rússia e China pelo norte e fronteira 

marítima com o Japão ao leste, pelo Estreito da Coreia1. A divisão das Coreias aconteceu 

em 1945, no final da Guerra Mundial e derrota japonesa. O Japão já havia dominado a 

Coreia por 35 anos até a forçada evasão nipônica acontecer no território coreano, devido 

a derrota dos japonesa na Segunda Guerra Mundial. Combinadas, as duas Coreias somam 

220 000 Km² de superfície, compreedndem um território relativamente pequeno, se 

fossemos compara-la a outros países. Caberiam, por exemplo, 38 Coreias dentro do 

território brasileiro.  

 A compreensão do Taekwondo só é possível graças ao estudo da Coreia e 

sua relação com seus vizinhos, o Japão, principalmente. A civilização japonesa, 

compartilha semelhanças incríveis com a Coreia e análogas ao Taekwondo, por exemplo, 

o Bushido e o sistema hierárquico social. A história coreana é paralela a dos seus vizinhos 

do noroeste asiático, Griffis (1995, p.6) sugere que a “origem do povo coreano está 

relacionada com a movimentação de tribos de nômades altaicas do período Paleolítico 

que se deslocaram desde a Sibéria, Mongolia, Manchuria e Coreia até a Europa em busca 

de novas terras”. Ocasionando assim, a ocupação da península coreana. Um fato que 

suportam essa origem é o Mundang, a religião nativa da Coreia, elemento bastante 

                                                           
1 O estreito da Coreia é o estreito que separa a Coreia do Sul do sul do Japão, ligando o mar do Japão ao 

mar da China Oriental. 
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influente na cultura e folclore nacional, conhecido como Xamanismo Coreano. Para Rhy 

(1993, p.1) o sistema de crenças Mundang apresenta semelhanças impressionantes com o 

Xamanismo da Sibéria e Ásia Central, não somente em rituais e símbolos, mas também 

em comparação etimológica dos termos utilizados para se referir aos Xamãs.  

 

2. DANGUN, O MITO DE FUNDAÇÃO DA COREIA 

 

O Agrupamento de pessoas e a formação de tribos trazem consigo na história da 

humanidade uma série de mitos de criação. Na Coreia não foi diferente, o surgimento do 

primeiro Estado que buscou a consciência de uma identidade nacional é acompanhado 

pelo nascimento de Dangun. Pode se dizer assim, que a história Coreana se inicia nesse 

ponto. O mito de Dangun foi responsável por fundar o reino Gojoseon em 2333 aC. O 

território que compreendia a península coreana foi dividido em muitos países durante a 

Idade do Bronze (1000-300 a.C) e o estado mais poderoso foi Gojoseon, governado pelo 

Rei Dangun, o neto de Deus que transformou seu reino em um pequeno país. (Chang Ki 

apud Mateyo et al. 2007 p.214). 

As primeiras versões gravadas da lenda de Dangun são encontradas no Samguk 

Yusa: As recordações dos Três Reinos. Essa obra foi escrita por um monge budista 

chamado Iryeon no final do século 13 e continua a ser hoje uma fonte e componente 

histórico inestimável da literatura coreana2. A lenda conta que: 

Há muito tempo, Hwanin, o Deus dos Céus, notou que seu filho 

Hawnung estava nutrindo o interesse no mundo humano sob os céus, e 

enquanto olhava para a montanha de Taebaek, ele viu que era um lugar 

ideal para encontrar um reino e enviou Hwanung para governar a terra, 

dando-lhe os Três Selos do Céu. Hwanung liderou um grupo de três mil 

humanos e desceu no cume da montanha de Taebaek, onde começou a 

supervisionar cerca de cento e sessenta assuntos do mundo humano, 

incluindo grãos, a vida,  a doença, a punição e o bem e mal, com o Deus 

Vento, Deus Chuva e Deus Nuvem sob seu comando. Neste momento, 

um urso e um tigre que viviam na mesma caverna oraram a Hwanung 

pedindo que os transformassem em humanos. Hwanung deu-lhes folhas 

de atemisa e vinte cabeças de alho e explicou: "Se vocês viverem 

somente com isso e evitarem a luz solar por cem dias, irão adquirir a 

aparência dos humanos". O urso transformou-se em uma mulher, mas 

o tigre não conseguiu suportar, após vinte e um dias de penitência, 

deixando de adquirir um corpo humano. Todos os dias, Ungnyeo 

(Mulher Urso) orava sob Sindansu (Altar Divino) para conceber uma 

                                                           
2  CARTWRIGHT, M. Samguk Yusa: Definition, Ancient history encyclopedia, 2016 

https://www.ancient.eu/user/markzcartwright/
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criança, mas não havia ninguém para se casar, então Hwanung se 

transformou em um homem e se casou com Ungnyeo, dando à luz um 

filho que recebeu o nome Dangun. (The National Folk Museum of 

Korea, 2014, p. 31)  

O poderoso Dangun, fruto da relação entre um Deus e uma Mulher Urso funda então o 

Estado  de Gojoseon, faz de Pyongyang, sua capital, e se autoproclama rei (SOO-JA, 

2014). Esse mito destaca um grande marco na história coreana pelo fato de reivindicar 

uma consciência étnica e histórica única aos descendentes de Dangun. Ele é simbolo da 

construção de uma identidade coletiva, conectada por uma linhagem sanguínea e passado 

em comum que mais a frente na história dará respaldo para construção de uma Nação.  

A Coréia do Sul comemora na data 3 de outubro o Dia Nacional da Fundação, um 

feriado que representa o dia em que em que Dangun desceu do céu e fundou Gojoseon3. 

Sua primeira celebração foi em 3 de outubro de 1919 de acordo com o calendário lunar, 

é importante rassaltar que nesse período histórico a Coréia ainda não tinha sido dividida 

e resistia ao dominio colonial do Japão.  A Coréia do Norte também celebra o dia do 

nascimento de Dangun, mas não o consideram um feriado público, as cerimonias oficias 

são realizadas na mesma data que a Coréia do Sul no Mausoléu de Dangun4. Soo-ja (2014) 

aponta que o mito de Dangun foi um importante pilar espiritual, onde os coreanos 

reforçaram a solidariedade pela consciência de independência e resistência a colonização 

japonesa no século XX. 

 

3. BREVE HISTÓRIA DO JAPÃO 

 

A história do Japão pode ser descrita como um salto veloz para o futuro. Ele é um 

dos países que melhor representa o avanço tecnológico e científico do cenário mundial, 

mas nem sempre foi assim. O Japão passou boa parte da sua história isolado no Oceano 

Pacífico, avesso ao contato de outras culturas. O primeiro contato com ocidente se deu 

em 1543, com a chegada de expedições portuguesas ao arquipélago japonês.    

Esse momento foi crucial para o aprimoramento técnico japonês, até então 

atrasado quando comparado com o de outras nações da mesma época. “O português 

                                                           
 
4 O Mausoléu de Dangun é um monumento em forma de pirâmide, próximo a Pyongyang na Coréia do 

Norte. A Coreia do Norte acredita ser o túmulo de Dangun. 
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introduz as armas de fogo, a cartografia e as suas técnicas de construção naval e 

navegação de longo curso” (CARVALHO, 1991, p.48) 

Porém, paralelamente a técnica, os portugueses trazem consigo a religião 

europeia, distinta daquelas praticadas no Japão. O cristianismo, afirma Carvalho (1991), 

causou um choque cultural que se alastrou pelo país ameaçando as estruturas sociais, 

religiosas e políticas tradicionais. Esse primeiro contato com os lusitanos durou 100 anos 

e foi responsável por inspirar ainda mais o isolamento japonês. 

Em 1600, o Japão entra numa nova era, o período de Tokugawa. Tokugawa foi 

um Xogun e seu poder se baseava numa estrutura política e social que reduzia a influência 

do imperador a mero status figurativo. O Xogun pode ser definido como um líder militar 

detentor de terras, protegido por um exército samurai sanguinário, honrado e profissional. 

 O período de Tokugawa no Japão foi responsável por tornar a nação homogênea 

do ponto de vista biológico e cultural. O isolamento catalisou uma efervescência cultural, 

tornando possível o nascimento e aprimoramento de várias artes como o teatro, dança, 

pintura, artesanato, música e ciências. 

 O confinamento japonês no pacifico foi um período importante na construção da 

história do país. Contudo, esse isolamento não agradava a todos, principalmente os países 

do ocidente que estavam em plena corrida colonialista. Em termos geopolíticos, o Japão 

representava, assim como a Coreia, um ponto estratégico no mapa a ser conquistado e 

esse ultimado é orquestrado pelo Comodoro Perry, membro da marinha estadunidense. 

 O Japão é visitado em 1853 por uma frota de navios equipados com a mais alta 

tecnologia bélica. Comodoro Perry, um homem que dedicou toda sua a vida a carreira 

militar, oferece ao Japão um documento que concedia ao Estados Unidos direitos 

extraterritoriais, de livre comércio e da utilização de recursos do arquipélago japonês. O 

de Kanagawa, pode ser descrito como uma imposição ocidental, assinado sob a mira de 

canhões. 

O contato mais íntimo com o ocidente provocou um choque de realidade no Japão. 

Afinal de contas, quanto vale o orgulho de uma raça pura e culturalmente rica frente a 

mortífera máquina de guerra estadunidense? Um exército de samurais extremamente 

treinados e honrados, armados com espadas e arcos, não é páreo para navios e canhões.      

2 
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O Tratado de Kanagawa foi responsável por modificar as relações de poder do 

Japão com o ocidente e mais intimamente com seus vizinhos na Ásia. O Japão finalmente, 

se reconheceu feudal e atrasado na corrida geopolítica mundial, o que culminou no fim 

da política isolacionista do xogunato e na restauração do poder do imperador. Então, em 

1867, o Príncipe Mutsuhito, com apenas 14 anos de idade, ascendeu ao trono sob o título 

"Meiji Tenno" e, em setembro de 1868 a era foi mudada para Meiji (Governo Iluminado). 

Essa era pode ser definida como a quebra de antigos paradigmas e o 

estabelecimento de novos. Inspirado no ocidente, o Japão fabrica para si uma utopia, 

baseada no crescimento populacional e na educação da nação. “O Japão contrata 

engenheiros, técnicos e professores no exterior, ao mesmo tempo em que envia estudantes 

para os Estados Unidos e para os grandes países da Europa” (Carvalho, 1998, p.50). 

O desenvolvimento do japonês na Era Meiji ocorre de maneira vertiginosa graças 

aos investimentos em educação, aprimoramento militar e o aval do Estados Unidos, o 

Japão se torna uma potência asiática, tão agressiva quanto os Países dominantes no 

ocidente. Ao ponto que em 1895, o Japão já é forte o suficiente para impor-se 

militarmente à China e, em 1904, derrota a Rússia, iniciando assim a sua fase imperialista, 

que perdurará até 1945 (CARVALHO, 1991). 

 

3.1 A (RE) INVENÇÃO DO BUSHIDO 

 

Um dos obstáculos mais difíceis de serem ultrapassados ao se estudar a história do 

Japão é fato de estarmos diante de uma cultura distinta da do ocidente. Cultura essa que 

tem seus próprios mitos, pensadores e meios próprios de produção de saber, não deixando 

muita possibilidade para comparações com as escolas tradicionais de pensamento 

ocidentais. 

O Pensamento japonês é fortemente inspirado no confucionismo. Nunes (2011) 

aponta que o confucionismo é rotineiramente interpretado como religião, mas que deve 

ser compreendido como vertentes da obra de Confúcio e seu seguidor, Mêncio. O 

Confucionismo apresenta similaridades com a filosofia ocidental, entretanto essas escolas 

possuem caráter metódico, cientifico e pouco mitológico, já o pensamento japonês se 

desenvolveu sem perder seu elo com a natureza mitológica (NUNES, 2011). Ao 
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estabelecer uma distinção entre o pensamento confucionista e o aristotélico, Nunes (2011, 

P.59) esclarece: 

[...] a diferença entre o pensamento confucionista e o aristotélico se dá 

com o uso do mito, enquanto Confúcio enfatizava a conotação deífica que 

o homem poderia vir adquirir, mais sublime e menos terrestre, Aristóteles 

preferia o entendimento do homem como animal político, mais terrestre 

e menos sublime. 

O Pensamento confucionista teve importante papel na formação ética e moral do 

Japão e mais fortemente da classe samurai. Nogueira (2011) afirma que os samurais 

possuíam um rígido código de conduta inspirado no confucionismo, xintoísmo e budismo 

que era repassado oralmente pelas gerações e que posteriormente, esse código foi escrito 

por Yamamoto Tsunemoto no seu livro Hagakure (Folhas Ocultas), datado do século 

XVIII. 

 Os samurais ascendem como casta guerreira no século XII, juntamente com o início 

do primeiro Xogunato, conhecido Período Kamakura. Esse guerreiro pode ser definido 

como um soldado feudal nipônico, que dedica sua existência a servir seus superiores. Sua 

profissão exigia renúncia, rigidez moral e lealdade ao Shogun e ao Daimyo5. De acordo 

com Santos (2011, p.130), o samurai “deveria estar disposto a dar a vida pelo seu 

suserano, o que muitas vezes ocorria, no campo de batalha ou até mesmo pelo suicídio 

ritual: o hara kiri (cortar o ventre), ou sepukku”.    

O conceito de honra samurai era atrelado ao cumprimento do seu dever, aquele que 

respaldasse a vida segundo os preceitos vigentes na ética samurai poderia assim alcançar 

a plenitude divina. Nunes (2013) afirma que a honra samurai permitia a projeção do outro 

sobre o indivíduo, possibilitando, assim a compreensão e consolidação da posição 

hierárquica e social de ambos.  

Essa ética samurai pode ser compreendida como bushido, onde “bushi” pode ser 

entendido como guerreiro e o “do” como caminho a ser seguido. O Caminho do samurai 

era de via única, inseparável do seu código moral, como uma bússola para conquistar 

valor e respeito na sociedade. Esse código de postura militar agressivo possibilitou a 

formação de uma identidade guerreira poderosa, intimamente ligada ao cumprimento 

estreito dos deveres, submissos e dispostos a dar a vida pela manutenção da honra. O 

ataque Kamikazze no Mar das Filipinas, em 1944 é um ótimo exemplo para demonstrar o 

                                                           
5 O nome Daimyo se refere ao senhor feudal japonês, detentor de grandes propriedades de terra. 



13 
 

 

 

poder que foi ecoado do bushido séculos depois da sua criação. Estar disposto a se chocar 

com um navio, pilotando um avião carregado de explosivos nos remete a incorporação 

antigo ethos guerreiro construído no Japão. 

No período Edo, o Japão foi governado pelos Xoguns da linhagem Tokugawa, o que 

fez país passar diversas por transformações econômicas, culminando numa maior 

produtividade na agricultura e diminuição da necessidade do poder marcial dos samurais. 

Santos (2011) afirma que diversos nesse período, diversos Daimyos foram destituídos de 

suas terras, desempregando assim clãs inteiros de samurais. Ao não ter um senhor, o 

samurai se transformava um Ronin, tendo que se adaptar novamente sua função na 

sociedade. Sobre a crise samurai ocorrida no Periodo Edo, Santos (2011, p.) esclarece:  

A reconversão dessa massa é relativa, visto que alguns se adaptam 

como professores, mercadores ou até como camponeses, enquanto 

muitos buscam viver sobre os antigos métodos militares, prestando 

serviço como mercenários. Devido o grande apreço pelo Hara kiri, tal 

prática veio a ser proibida entre os súditos do xogunato e de muitos 

daimyos para evitar o suicídio coletivo desenfreado. 

 

 O Período Edo se finaliza com a abertura dos portos japoneses e o fim da política 

de isolamento imposta pelo Xogunato de Tokugawa, o poder da nação retorna a figura do 

imperador, Meiji. A política do Imperador Meiji almejava o crescimento tecnológico e 

territorial, além de se firmar poder frente as outras potencias imperialistas do ocidente. 

No entanto, como aponta Noronha (2011), os objetivos estatais se esbarram, com a 

necessidade de criar uma nova identidade para o povo japonês, nacionalista e submisso a 

figura do Imperador. 

 O Periodo de Meiji se destaca por firmar sua posição frente aos novos desafios 

contruido um novo modelo para a nação. Essa fase ficou conhecida como Restauração 

Meiji e é marcada pela releitura de antigas tradições japonesas na intenção de construir 

uma identidade para o povo nipônico e justificar as ações do governo imperial. O Japão 

buscou reinventar seu passado e adaptar a ética samurai aos novos tempos. Ao analisar 

uma das obras clássicas desse tempo, Bushido, the soul of Japan de Inazo Nitobe, Nunes 

(2011, p.225) aponta que o bushido de Nitobe: 

[...] É marcado por traços de historicismo conservador e nacionalismo 

romântico os quais  foram  utilizados  para  fomentar  a  criação  de  

uma  identidade  nacional, possibilitando  o  surgimento  de  uma  nação  

forte. Também foi responsável pela construção idealizada do samurai e 
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do cidadão japonês, a qual ainda tem influência na versão hodierna do 

indivíduo japonês. O samurai é reinterpretado como o herói nacional, 

aquele que servirá de modelo às gerações futuras,  guiando-os  em  um  

caminho  de  rigor  moral  rumo  ao estado mais elevado da condição 

humana e da vida em sociedade. 

Esse processo de projeção de uma identidade para o povo japonês, baseado no 

bushido permitiu a Meiji criar um Japão poderoso, interno e externamente. Foi possível 

a criação de um exército unificado e alinhado, com lealdade “samuraica” e pronto para se 

defender dos inimigos e conquistar novos territórios. Dentre esses novos territórios se 

destaca a Coreia, que na época era um Estado Vassalo da China, porem livre para exercer 

sua própria cultura. O Japão por ser mais aprimorado tecnologicamente que a Coreia 

instaurou tratado de aberturas dos portos coreanos, o que posteriormente resultou em 35 

anos de ocupação da península por parte dos japoneses. 

 

 

4. TAEKWONDO E IDENTIDADE COREANA 

   

           O Taekwondo é uma arte marcial e esporte olímpico coreano, globalizado. Nos 

mais distintos manuais escritos sua principal função é fornecer meios para se defender e 

atacar inimigos, usando livremente os pés e as mãos. A palavra Taekwondo quer dizer 

“caminho dos pés e das mãos” esse significado imprime na modalidade duas faculdades 

distintas e completamente fundidas:  Um método de desenvolvimento das destrezas 

físicas pelo treinamento árduo e uma via filosófica que dê sentido à vida do praticante. 

Portanto, é possível afirmar que o Taekwondo é uma ferramenta híbrida de educação 

física, mental/espiritual e isso fica claro ao observarmos seus componentes, por exemplo 

o Iron (conhecimento teórico) responsável por estabelecer o código de conduta e virtudes 

a serem seguidas pelo taekwondista. O Iron é composto pelo juramento, lido em voz alta 

ao início de cada aula e pelo Espírito do Taekwondo, um conjunto de cinco virtudes no 

qual o professor ou mestre deve basear sua prática pedagógica. 

 

 

 



15 
 

 

 

4.1 IRON E RITUAL DO TAEKWONDO 

 

 O Início de cada aula no Taekwondo é padronizado, primeiro os alunos se 

organizam em fila frente ao professor ou mestre. A fila é disposta hierarquicamente, do 

mais graduado ao menos graduado. Se houverem alunos sem o dobok, vestimenta 

tradicional do Taekwondo, os alunos são discriminados pela altura, do mais alto ao mais 

baixo. Feito isso segue a saudação ao responsável por ministrar a aula e o juramento, 

declamado em voz alta e com a palma da mão direita aberta e erguida a altura do rosto, 

voltada para a bandeira do país. “Eu Prometo: Observar as regras do taekwondo; 

Respeitar o instrutor e meus superiores; Nunca fazer o mal uso do Taekwondo; Ser 

campeão da liberdade e da justiça; Construir um mundo mais pacífico”.  

 O Espirito do Taekwondo, é um conjunto de cinco conceitos no qual o 

taekwondista deve basear sua postura dentro e fora do Dojang, nome dado ao local de 

treino do Taekwondo. Esses conceitos são: Cortesia; Integridade; Auto Controle;  

Perseverança; Espírito Indomável. Esse código de conduta é constantemente abordado 

durante as aulas e cobrado em exames de graduação (NEGRÃO, 2012). 

 

4.2 A PROCURA DE UMA TRADIÇÃO  

 

 A origem do Taekwondo é polêmica e agrega uma série de narrativas sobre a 

gênese. Mas ao olharmos criteriosamente podemos extrair duas conclusões: Ela é uma 

arte marcial que enfatiza o desenvolvimento das habilidades dos membros inferiores, o 

que a distingue por exemplo do Karatê japonês e do Wushu chinês e que ela é a 

incorporação de várias vertentes culturais extraídas do folclore coreano e do intercâmbio 

entre diferentes práticas corporais do noroeste asiático.  

 O Taekwondo é em termos estéticos muito semelhante a uma prática corporal 

coreana antiga, o Taekkyeon. O Taekkyeon, é hoje reconhecido como patrimônio cultural 

da humanidade e tem sua história vinculada ao período dos três reinos (entre 18 a.C. e 

935 d.C.). Nessa época a península coreana estava dividida em três reinos: Paekche, 

Kogoryo e Silla. Silla, então decidiu então montar uma tropa de elite para defender seus 

interesses e se utilizou do Taekkyeon para nortear o treinamento militar. Surgiu então a 
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tropa Hwarang, um grupo não só versado em artes guerreiras, mas também, acima de 

tudo, regido por um inflexível código de honra, o Hwarang-do. Que pregava: Obediência 

ao rei; Respeito aos pais; Lealdade aos amigos; Nunca Recuar ante ao inimigo; Só matar 

quando não houver alternativa. Ao que tudo indica parece ter dado certo, pois Silla, era 

territorialmente o menor dos três reinos e conseguiu por meio da conquista unificar os 

reinos e consolidar na cultura a prática do Taekkyeon (NEGRÃO, 2012). 

 No período de colonização japonesa as práticas corporais coreanas foram 

suprimidas e marginalizadas, o que não significou a extinção das mesmas. A cultura na 

Coreia assume duas consciências: uma de resistência aos invasores nipônicos, ao 

subversivamente se manter viva clandestinamente e outro agregador, de modo que se 

funde mimeticamente aos costumes dos colonizadores. A resistência pode ser provada 

pela sobrevivência do Taekkyeon e pelo status que sustenta na atualidade, como símbolo 

nacional. Um exemplo de fusão cultural é o Tang Soo Doo, uma arte marcial que teve sua 

gênese em solo coreano durante o regime japonês. Essa arte marcial é a expressão da 

união do caratê de Okinawa com o Subak, uma modalidade derivada do Taekkyeon 

coreano. O Tang Soo Doo é explicitamente semelhante ao Karatê, compartilham a mesma 

essência motora e repertório de movimentos, desde do deslocamento utilizando bases 

estáveis até os socos súbitos e velozes.  

 Outro aspecto que representa a resistência nacional dos coreanos na 

perpetuação da cultura motora nas artes marciais é o surgimento de ginásios marciais logo 

após o fim da dominação japonesa. Essas escolas marciais são denominadas “kwans” e 

eram lideradas por famílias de artistas marciais que treinavam diversos estilos de luta. Os 

Kwans foram responsáveis por perpetuar as artes maciais nativas da Coreia e expressar a 

junção de delas com outras modalidades de luta. Grande parte dos professores e mestres 

que dirigiam os Kwans haviam viajado e tido contato com a cultura chinesa e japonesa, 

produzindo assim uma pluralização de saberes provenientes do Karatê, Subak, Kung fu, 

Taekkyeon, Judô e outras.  

 Agora sem restrições, as artes marciais podiam ser praticadas na Coreia, com 

o advento de uma miscelânea muito mais rica de componentes devido a formação dos 

mestres e professores dos Kwans. 
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 4.3 O SURGIMENTO OFICIAL DO TAEKWONDO 

  

 As artes marciais são símbolo de poder de uma cultura, podemos ver isso 

quando analisamos o poder que a Capoeira exerce na construção da identidade negra no 

Brasil. A Capoeira não se finda apenas num sistema codificado de movimentos 

específicos, que paulatinamente insistem em classificar como dança, arte marcial ou 

ginástica. Ela é, eminentemente, a personificação da cultura de um grupo 

consagradamente marginalizado pela história oficial. 

 No entanto, não há como comparar diretamente o Taekwondo coreano com a 

Capoeira, os dois são fenômenos produzidos por personagens diferentes em contextos 

diferentes. O que se pode fazer, é estabelecer algumas relações sobre o poder que uma 

manifestação corporal exerce como símbolo de consagração que legitima a existência de 

um povo. 

 Ao final da guerra coreana, a Coreia passava por um momento nebuloso e 

buscava formas de resgatar o orgulho dos seus habitantes. Se fez necessário buscar no 

passado instrumentos que resgatassem o patriotismo, algo poderoso o suficiente para 

romper com a crise política da metade do século XX e lançasse a Coreia para o um novo 

momento da história. Tal como o Japão fez com o bushido ao se deparar com a 

necessidade de construir uma identidade frente ao novo modelo de desenvolvimento do 

Imperador Meiji.  

 Em 1955 um General de nome Choi Hong Hi, juntamente com outras 

autoridades compilou diversas modalidades de lutas e batizou esse “sistema” de 

Taekwondo (NEGRÃO, 2010). Segundo, Bueno (2016, p.12) “Foi a primeira vez na 

história que esse nome foi usado para representar a arte marcial coreana”. Há nesse 

momento uma invenção de tradição, pois o taekwondo é apresentado como algo legítimo 

da Coreia, rompendo assim com matéria prima responsável pela sua gênese. General Choi 

foi um prisioneiro guerra em campo japonês e durante seu cárcere desenvolveu suas 

técnicas, inspirado nas artes marciais praticadas na Coreia durante o período de 

colonização (BUENO, 2016). 

 General Choi apresentou o Taekwondo para o presidente Syngman Rhee, o 

primeiro eleito de forma democrática na Coreia do Sul e teve seu aval para estende-lo 
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para o treinamento das forças armadas e para o sistema educacional do país (NEGRÃO, 

2012). Esse momento apresenta uma característica interessante do Taekwondo, a 

maleabilidade de seu espírito6 é capaz de produzir um soldado letal e ao mesmo tempo 

na formação de uma criança no ambiente de ensino.  

 Frente ao apoio e a popularização que o Taekwondo agregou desde a sua 

criação, general Choi funda a ITF (International Taekwondo Federation) em 1966. Essa 

federação tinha a intenção de formar mestres e difundir a arte marcial no mundo 

(BUENO, 2016). Fato que aconteceu e culminou, inclusive com a chegada dos primeiros 

mestres ao Brasil em 1970. 

 Em 1972, General Choi, travou uma intensa briga política com o segundo 

presidente sul coreano, Park Chung-Hee. Pimenta e Drigo (2015) afirmam que o Choi, 

por possuir o título de general e ser mais velho que o presidente se sentia hierarquicamente 

superior ao mesmo. Esse impasse resultou com a saída de General Choi da Coreia e a 

transferência da ITF para o Canadá. Ao passo que abriu espaço a criação de uma nova 

federação representativa do taekwondo na Coreia, a WTF (World Taekwondo 

Federation), fundada por Dr. Kin e outros membros (COOK, 2011). 

 Essa nova federação criada foi a responsável pela globalização do 

Taekwondo, pois deu um caráter mais esportivo a modalidade. Ao se consolidar na 

Coreia, agregou novos objetivos a arte marcial. Pimenta e Drigo (2015, p. 207) salientam 

que a WTF possibilitou a   saída do Taekwondo da “esfera bélica e contemplativa  para  

inserir-se  em  um locus  de  concorrência  por  formas  de  apropriações  de  espaços 

definidos  em  um  campo  agora  mais  secular:  o  esportivo”. Esse novo paradigma 

necessitou, no entanto, de uma nova narrativa de nascimento da arte marcial, desta vez 

ignorando o papel do General Choi nos registros oficiais e a influência do caratê em sua 

construção. 

 

 

 

                                                           
6 Referente as cinco virtudes do taekwondo: Cortesia, integridade, perseverança, autocontrole e 

perseverança. 
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4.4 A ESPORTIVIZAÇÃO DO TAEKWONDO 

 

 Em 1988 a Coreia do Sul foi sede dos jogos olímpicos e como de praxe do evento, 

o país teve o direito de escolher um esporte para apresentação. O Taekwondo foi 

escolhido para representar a o espírito coreano e obteve sucesso. Segundo Cook (2001, p. 

56) 

Filas e mais filas de inspirados praticantes de taekwondo exibiram 

técnicas básicas e magníficas habilidades no campo do recém-

construído Estádio Olímpico, lotado ao máximo de sua capacidade. 

Essa honra uniu os corações e as mentes do povo coreano e colocou a 

prova sua arte marcial nacional em proeminência no mundo todo.   

 Esse episódio é muito significativo para a consolidação do Taekwondo como 

modalidade esportiva e olímpica, pois oferece a imagem da até então, exótica península 

coreana, devastada por guerras e partida ao meio. O “Taekwondo esporte” apresentado 

pela WTF ao mundo redefiniu a identidade coreana, tal como fez Inazo Nitobe ao escrever 

“Bushido, the soul of Japan” buscando uma nova interpretação ao novo código samurai 

que se adaptasse aos novos tempos. 

 A primeira participação do Taekwondo se deu nas olimpíadas de Sydney no ano 

2000, graças a influência de Dr. Kim, que na época era membro do COI (Comitê Olímpico 

Internacional). Depois desse evento a arte marcial coreana se popularizou em todo planeta 

e se consolidou como modalidade olímpica, participando de todas edições olímpicas, até 

o ano 2016. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O Taekwondo agrega muitas narrativas da qual a instituição Esporte se apropria 

com exímio êxito. O Espirito do Taekwondo, ou o código de ética, se preferir, é maleável! 

Tal como qualquer outra lista de virtudes talhada em um manual. Na história podemos 

acompanhar várias mudanças de paradigma e com eles novos sentidos são adicionados às 

ações. Foi assim, com Bushido, O Hwrang-do e com o espirito do Taekwondo. 
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O Paradigma atual que o Taekwondo e tantas outras artes marciais estão 

estacionadas é o esporte. Por meio dele é possível alcançar a tão almejada popularidade 

da modalidade, porém, as entrelinhas deste contrato guiam para um triste caminho: a 

racionalização e a especialização. 

O Arcabouço do Taekwondo contempla um número enorme de técnicas, 

envolvendo socos, saltos, imobilizações, torções, projeções, etc. Porém, ao assistir uma 

luta de Taekwondo olímpico observamos no máximo cinco ou seis. O esporte tem como 

natureza, a classificação e pré-seleção dos gestos do atleta/artista marcial. Esse fato é 

passível de discussão pois há técnicas letais que jamais poderiam ser usadas em um 

combate esportivo. Contudo, ao avaliar a relação simbiótica entre o esporte e o 

Taekwondo temos permissão para descontruir algumas ideias. 

Segundo os princípios do Taekwondo, ser um artista marcial é viver uma vida 

venerando princípios de cortesia, integridade, perseverança, autocontrole e ter um espírito 

indomável. Esses valores são facilmente adequados a qualquer espaço-tempo e 

pressupõem um caráter holístico do ser humano. Toda via, quando traduzido para o 

mundo esportivo ele se torna micro, transformando o artista marcial em atleta. Não há 

distinção clara entre atleta e artista marcial e no esporte esses conceitos se diluem ainda 

mais. Ser um artista marcial para o esporte significa perseguir medalhas, quebrar recordes 

se submeter ao rígido treinamento e as possíveis lesões decorrentes dele. Nesta lógica é 

possível ser um artista marcial superando adversários com um repertório de seis chutes. 

 Diferentes das outras modalidades esportivas, para desfrutar das competições mais 

importantes o praticante de Taekwondo necessita percorrer um longo caminho até a faixa 

preta. Há lugar para os menos graduados nos eventos, porem com menor prestigio. É 

impossível disputar uma olimpíada sendo faixa vermelha, por exemplo. Presume se então 

que é necessário aprender todo um currículo marcial para ser um atleta de Taekwondo, 

estudando por anos todas técnicas de kyopa (quebramento), Poomsae (formas) e kyorugui 

(luta). 

  Todavia, acontece um fenômeno interessante dentro da modalidade, e isso é 

devido à ausência de kyopa e pomsae no cenário esportivo. Pode se dizer, no entanto que 

há espaços em campeonatos, porém, é desconsiderado pelo esporte espetáculo. Quando o 

esporte delega mais importância a um bloco de conhecimento, e exclui os outros ele atua 

diretamente na pratica pedagógica do professor ou mestre.  
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 E isso se pode se manifestar de diferentes formas, desde ao culto ao treinamento 

de competição, até fraudes de promoção de faixas para atletas virtuoses. Há academias 

que só se dedicam ao treinamento de luta. Há treinadores especializados que procuram 

talentos para o esporte e ao encontrar, o promovem em faixas pretas de imediato, para 

que possam disputar os campeonatos mais importantes. Esses exemplos poderiam se 

encaixar sob o nome de Taekwondo? O Esporte não é capaz de representar todo o cosmos 

do Taekwondo, contudo, assumidamente o faz. 

 Recentemente a Daedo, uma grande marca que que promove o Taekwondo 

esportivo fez parceria com a Marvel Comics7 para a produção de artigos de luta baseados 

em super-heróis. O fato teve grande repercussão dentro do universo do Taekwondo e 

desencadeou opiniões diversas. Teve quem aprovou, dizendo que aproximaria o 

Taekwondo ao universo das crianças. Outros mais ortodoxos, reprovavam a ideia 

argumentando que esses artigos descaracterizariam a arte marcial. Não cabe aqui discutir 

esse binarismo, porem um uma imagem chamou a atenção. Nela aparece os princípios do 

espirito do Taekwondo, cada um associado a um super-herói da Marvel da seguinte 

forma: Capitão America: Cortesia; Thor: Integridade; Homem-Aranha: Perseverança; 

Hulk: Autocontrole; Homem de ferro: Espirito indomável.  

  

  

  

                                                           
7 A Marvel Comics é uma editora pertencente a The Walt Disney Company. Ela é a responsável pela criação 

e popularização de “super-heróis”, como: Homem aranha, Hulk, Homem formiga, Homem de ferro, etc. 
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Figura 1: Espirito do Taekwondo e os super-heróis 

 

FONTE: (MASTKD, 2017) 

 

A imagem pode parecer ingênua, mas no fundo ela prova o poder de adaptação ao 

tempo que o Taekwondo possui. Seja em tempos de guerra, de crise de identidade ou 

período da cultura de massas. As pessoas procuram as academias de Taekwondo por 

diversos motivos: convívio social, autodefesa, emagrecimento, falta de disciplina, 

estética. E por ser uma arte marcial, o Taekwondo trabalha intimamente com recortes 

sensíveis da vida: Como a agressividade, a superação, o respeito ao próximo, a disciplina, 

o medo, etc. Seu grande diferencial à outras modalidades, é poder de criar metáforas 

aproximadas das relações conflituosas do cotidiano. Dentro do dojang é possível criar 

problemas e soluções que envolvam fuga ou ataque, literalmente.  

 

O Taekwondo resistiu ao tempo e se tornou maleável conforme a necessidade, 

algo muito semelhante ao bushido atualmente, que é usado para vender livros de 

autoajuda e administração de empresas, principalmente. O espirito do Taekwondo, por 

mais que mutável, ainda se mostra como via de espiritualidade para que o pratica. Resta 

agora saber se o espirito do Taekwondo pode fazer algo pelos super-heróis que o 

representam. Principalmente ao temperamental, Hulk. 
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