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RESUMO 

 

 

 

 

O Taekwondo (TKD) é uma técnica marcial de origem coreana que foi desenvolvida 

em meio a um período de guerras, com o objetivo de criar uma identidade para o país 

que sofreu com constantes invasões durante a segunda guerra mundial e guerra da 

Coréia. Com a institucionalização do esporte marcial, o TKD se tornou uma das 

modalidades esportivas mais praticadas do mundo, integrando o quadro geral de 

modalidades olímpicas oficiais. O objetivo do presente estudo é analisar e discutir os 

aspectos do TKD como filosofia, arte, esporte e ensino. Essas possibilidades para o 

TKD delimitam a maneira com que se pode abordá-lo pedagogicamente.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Taekwondo (TKD) é uma técnica marcial de origem coreana que foi 

desenvolvida em meio a um período de guerras, com o objetivo de criar uma 

identidade para o país que sofreu com constantes invasões durante a segunda guerra 

mundial e guerra da Coréia. (NEGRÃO, 2012).  

 

Traduzindo literalmente para o português o termo 태권도 (Taekwondo) significa; 

“태 (Tae): voar, esmagar com os pés; 권 (kwon): bater ou destruir com as mãos; 도 

(Do): O caminho, a arte, o método. O caminho dos pés e das mãos” (BANG, 2010)
1
.   

 

Segundo o Grão Mestre Bang (2010, p.6) um dos introdutores do TKD no país, 

“o taekwondo é a arte de treinar a mente e o espírito pelo corpo em busca da 

perfeição”. Ou seja, o TKD é uma arte que visa muito mais do que um simples chute 

ou soco, visa à evolução do ser humano, trabalhando corpo, mente e espirito.   

 

Alguns princípios filosóficos permeiam a bandeira coreana e representam os 

ideais e o ponto de vista do povo coreano. (BANG, 2010).  

 

Fonte imagem: (BANG, 2010, p.17). 

 

A bandeira coreana chama-se “Taegeuk ki, ao centro um circulo divido em 

partes iguais em perfeita simetria, que representa o absoluto, ou a essência completa 

                                                 
1
 BANG, F. S. J. Apostila Bang Taekwondo Club. São Paulo, 2010, 100 p, Não publicado. 



6 

 

 

 

do ser, Yin e Yang, mais conhecido na coreia como Taegeuk”. (BANG, 2010). 

Taegeuk, o circulo no centro, representa “a união do povo coreano, os dois opostos 

representam o dualismo do cosmos, Yang a parte vermelha representa a luz, Já Yin 

representa escuridão. A união das cores representa o equilíbrio entre as forças da 

natureza”. (BANG, 2010). 

 

 

Fonte imagem: (BANG, 2010, p.17). 

 

 

Os quatro trigramas "Gue" (gôn, gón, gam e ri) ao redor do círculo 

representa o movimento e harmonia. Cada um mostra uma concepção 

diferente combinando os elementos diferentes de Yin e Yang. O Gôngue, 

trigrama na esquerda de cima simboliza o céu, é o góngue no direito de 

baixo a terra. No conjunto, Gôn e Gón representam a infinidade. E 

Gamgue, o trigrama direito de cima simboliza a água e o Rigue na esquerda 

de baixo o fogo, assim o conjunto Gam e Ri representam a esperança. 

(BANG, 2010, p.17) 

 

Portanto, tanto a bandeira da Coréia como também a cultura do povo coreano, 

está inserida em um contexto cujos símbolos, valores e expressões fazem parte de uma 

elaboração conceitual e identitária diferente da nossa. A esta elaboração conceitual e 

identitária podemos chamar de pensamento oriental. 

 

O TKD nasce, portanto, embebido no pensamento oriental, mesmo que para 

nós brasileiros, tais princípios não possuam o mesmo significado que seria para o 

coreano. Por outro lado, muitos se identificam com o TKD e/ou o pensamento oriental 

justamente por não encontrarem no brasil, uma forma de organização conceitual e 

identitária que almeje os princípios do pensamento oriental.  

 

Alguns princípios permeiam a pratica do TKD, princípios esses que 

corroboram para a evolução pessoal de cada individuo, são eles: Cortesia, Integridade, 

Perseverança, Autocontrole e Espírito indomável. Esses princípios formam o chamado 

Espirito do Taekwondo. (BANG, 2010). 
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O TKD da Coréia como conhecemos atualmente é uma junção dos maiores 

Kwans (escolas) marciais do país, grandes mestres se juntaram para criar uma espécie 

de arte marcial para combate que renovasse a identidade do povo coreano. (BANG, 

2010).  

 
Os Kwans originais são no total 9, entretando 5 desses são considerados 

“originais”: Chung Do Kwan; Ji Do Kwan; Moo Duk Kwan; Soog Moo 

Kwan; Chang Moo Kwan. Em seguida surguiram : Han Moo Kwan; Kang 

Duk Won; Jung Do Kwan; Oh Do Kwan. (BANG, 2010, p.19).   
 

 

 

 

Fonte imagem: (BANG, 2010, p.19). 

 

 

Com a união das principais escolas, o projeto ganhou força e começou a ser 

implantado em todos os Kwans do país, principalmente nas escolas. Reforçando a 

identidade do país para as novas gerações, por meio de uma filosofia marcial que 

pregava conceitos como respeito, disciplina, coragem, harmonia, força e esperança.  

 

De maneira hierárquica, o TKD é divido em um sistema de faixas;  

Jidokwan foi fundado no dia 3 
de março de 1946 pelo Grão 
Mestre Chun Sun Sup. O 
primeiro nome da jidokwan 
era Cho Sun Yun Moo Kwan 
Kong Soo Do Bu. 
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Partindo o 10° Gub (Branca) decrescendo ao 1° Gub (vermelha-preta), 

faixas coloridas. O sistema muda de ordem decrescente para crescente nas 

faixas pretas, vai de 1° ao 9° Dan. Existe uma categoria denominada Poom, 

essa categoria é destinada às crianças que chegaram a 1° Gub antes dos 15 

anos e vão realizar o exame de formação para faixa preta. (BANG, 2010, 

p.9). 

 

Esta arte marcial é divida em três grandes partes, são elas, “Kiorugi (Lutas), 

Poomsae (Formas) e Kyokpa (Quebramentos). Todas as três manifestações fazem 

parte do treinamento de um praticante de Taekwondo”. (NEGRÃO, 2012) 

 

Nas lutas, o praticante de TKD utiliza a maioria dos movimentos que são 

ensinados durante o treinamento diário, com o objetivo de marcar pontos em seu 

adversário em locais pré-definidos, tronco e cabeça. O atleta é identificado por um 

colete de cor azul ou vermelha, cores que simbolizam a bandeira da coreia. 

 

Nas formas, o praticante realiza uma espécie de luta imaginária, trabalhando 

movimentos de ataque e defesa. É um tipo de treinamento que pode ser realizado 

sozinho, visto que são movimentos realizados pelo corpo sem um alvo, ou seja, no 

“ar”. 

 

Já nos quebramentos, o praticante realizara movimentos acrobáticos ou não, 

visando acertar, separar ou quebrar algum objeto. 

 

Com o passar do tempo, o TKD se consolidou como uma arte marcial de 

expressão no país. É quando a cultura marcial coreana começa a ser exportada para 

todo o mundo. O TKD além de técnica marcial se torna um esporte e começa a ganhar 

mais adeptos, chegando ao ponto máximo de sua popularidade quando se torna esporte 

olímpico, primeiro como esporte de demonstração em Seul na Coreia em 1988 e 

depois, já como esporte integrante do programa olímpico em Sydney-2000.  

 

Sempre fui uma criança muito ativa e ligada no quesito atividade física, desde 

muito cedo meu contato com jogos e brincadeiras e a iniciação esportiva, fizeram com 
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que meu interesse por ambos só aumentassem, refletindo nas minhas escolhas na 

adolescência e já na faze adulta, quando resolvi cursar educação física. 

 

Uma dessas escolhas foi à prática do TKD, o desejo de conhecer uma 

modalidade que além de esporte é uma arte marcial e tem toda uma filosofia que vai 

além do treinamento esportivo.  

 

No TKD, como em outras artes marciais é comum que o processo de ensino 

seja passado de forma hierárquica, do mestre para o professor e do professor para seus 

alunos, de forma sequencial e lógica (KIM, 2016). Com isso, abre espaço para levantar 

questões como, qual a metodologia pedagógica utilizada para o ensino aprendizagem 

do TKD? 

 

SILVA, (2015), reforça a necessidade de estudos específicos da área no país. 

Em seu trabalho ela realizou um estudo de revisão bibliográfica sobre metodologias 

aplicadas ao ensino do TKD, salientando a importância dos métodos de ensino e de 

treino na aprendizagem de alunos e atletas praticantes do TKD. 

 

O objetivo do presente estudo é analisar e discutir os aspectos do TKD como 

filosofia, arte, esporte e ensino. Essas possibilidades para o TKD delimitam a maneira 

com que se pode abordá-lo pedagogicamente. Assim, primeiro iremos apresentar o que 

caracteriza o TKD como filosofia, arte marcial e como esporte. No fim, pretendo 

realizar alguns apontamentos sobre as possibilidades de se ensinar o Taekwondo. 

 

              

 

 

2. ESPORTE MODERNO  

 

Atualmente o conceito de artes marciais e esportes de combate, costuma se 

assemelhar e até mesmo se confundir, dependendo do autor que esta escrevendo sobre 

o assunto. Porém, são nomenclaturas diferentes com conceitos e pensamentos 

distintos, com uma única unanimidade, a cultura corporal de movimento associado ao 



10 

 

 

 

gesto marcial, pois o gesto marcial pode transitar em contextos tão díspares como, por 

exemplo, numa violenta briga de rua ou numa amistosa experimentação de um chute 

giratório; na definição de quem será o novo campeão mundial de MMA (artes marciais 

mistas) ou na demonstração de um movimento realizado por um mestre no momento 

de ensinamento.   

 

Podemos definir o esporte como o “resultado do processo de evolução do 

lúdico e do recreativo da cultura popular de movimento corporal, com a 

especialização, organização, padronização e sistematização dos aspectos que norteiam 

determinada prática corporal”, como salientou muito bem o professor e estudioso da 

sociologia do esporte Maurício Murad em uma entrevista para um programa de 

televisão (Canal Cultura, 2015) 
2
.  Com todos esses aparatos, eis que surge uma das 

ferramentas de ensino mais poderosas e hegemônicas da sociedade moderna, o 

esporte. 

 

O esporte se fez presente por muitos anos de forma hegemônica em uma parte 

da historia da educação física escolar do país, porém sendo utilizada, na maioria das 

vezes, não como uma ferramenta de ensino e sim como uma reprodução do esporte 

espetáculo ou de rendimento. Com a evolução dos estudos e do entendimento do papel 

da educação física na escola pelos profissionais que a utilizavam, ou seja, os 

professores de educação física, o esporte se tornou uma ferramenta utilizada em 

pedagogias de ensino para o melhor aprendizado dos alunos. 

 

Dentro dessa evolução da utilização dos esportes como ferramenta 

pedagógica de ensino, os conteúdos da cultura corporal de movimento foram divididos 

por especificidade em grupos distintos, onde cada grupo foi estudado e apresentado de 

forma a tornar o papel do professor mais produtivo. Dentro dessa divisão os esportes 

de combate ou artes marcias se encaixaram no grupo das lutas, um grande tema que 

deve estar presente nas aulas de educação física, não só pela parte motora, mas 

também pela problemática que o tema envolve. 

 

                                                 
2
 Maurício Murad - Sociologia do Esporte - Entrevista - Canal Futura. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=l-C55WHXXLw&t=4s>. Acesso em: 03 de outubro de 2017. 
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Portanto, é mais comum no âmbito da educação física a utilização do termo 

lutas ao invés do termo arte marcial ou esporte de combate. Isso serve para perceber 

que a própria origem e desenvolvimento da EF brasileira ocorreu de maneira distante 

ao mesmo processo no âmbito das artes marciais. Somente há pouco tempo a EF 

brasileira demonstra maior disposição em aproximar-se do universo das artes marciais.  

    

3. TAEKWONDO COMO ESPORTE  

 

Os esportes de combate que conhecemos hoje são fruto da institucionalização 

de diversas artes marciais, com o intuito de embarcar na potencia midiática que são os 

esportes e assim difundir mundialmente estas práticas. Com o TKD não foi diferente, e 

funcionou. Após sua institucionalização e organização, a modalidade ganhou maior 

proporção e pode ser difundida mundialmente, tanto que nos jogos olímpicos de 

Sydney 2000 ela se torna modalidade olímpica permanente do quadro de esportes 

olímpicos.  

 

O TKD esportivo seguiu com a divisão em três que é presente na arte marcial, 

Kiorugi, Poomsae e Kyokpa. (BANG, 2010) 

 

 Kyorugi é a parte do TKD mais famosa e mais difundida em questão de 

competições, tanto que foi a escolhida para adentrar ao quadro dos esportes olímpicos. 

As lutas no TKD são divididas por categoria de peso, idade e gênero, o que torna o 

esporte justo e com chances iguais de vitória para todos. No auto rendimento, durante 

muito tempo a Coréia teve a hegemonia dentre os vencedores dos campeonatos 

mundiais e jogos olímpicos, porém, com o passar do tempo outros países foram se 

afirmando e ganhando corpo nesse esporte, como é o caso do México e do Iran, países 

esses em que a popularidade da modalidade é gigantesca. No caso do Iran, é o esporte 

número um do país. O TKD também é conhecido como um dos esportes mais 

democráticos da atualidade, pois a variação de campeões é muito grande, em que 

países sem nenhuma expressividade no esporte conseguem colocar atletas no lugar 

mais alto do pódio. Como foi visto nas olimpíadas do Rio de janeiro em 2016, quando 

atletas africanos se sagraram campeões e um atleta Jordaniano (Ahmad Abu Ghaush) 
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derrotou um atleta coreano na final da categoria masculina -68 e se sagrou campeão 

olímpico.  

 

Poomsae é “uma espécie de luta imaginária, em que o praticante realiza 

movimentos que poderiam ser utilizados com/ou em outra pessoa, ou seja, são 

movimentos de ataque e defesa, realizados dentro de um diagrama pré-estabelecido”. 

(BANG, 2010). Diferente das lutas, essa é uma parte que não é tão famosa e 

valorizada. Porém existem competições, desde campeonatos regionais a nacionais e 

mundiais. As competições são realizadas com divisão por cor de faixa, idade e gênero.  

 

 Kyokpa é considerado a parte mais artística das três, pois envolve movimentos 

acrobáticos com quebramentos de madeira, telha, tijolos, etc. Os campeonatos dessa 

parte são divididos por cor da faixa, idade e gênero, como nas outras duas partes, 

existem desde competições amadoras a competições internacionais a nível 

profissional.  

 

Geralmente, as competições no alto rendimento, são competições isoladas e 

especificas para cada uma das partes. Já no TKD amador em nível regional, as 

competições geralmente envolvem as três formas em um mesmo campeonato, isso 

possibilita para o publico uma experiência de visualizar o taekwondo em sua 

totalidade, e para os atletas a possibilidade de participar de mais de um estilo de 

competição.  

 

O TKD esportivo visa o desempenho, ou seja, o resultado é o que mais 

importa, o topo do pódio é o lugar mais desejado por todos que estão a sua volta, 

deixando de lado aspectos de formação e princípios, em busca da “glória”. O TKD 

segue todos os preceitos das modalidades esportivas da atualidade, como também as 

demais artes marciais que se institucionalizaram e se tornaram esportes difundidos em 

todo mundo, como o Jiu Jitsu, Judô, Kung Fu, etc.  
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4. TAEKWONDO COMO ARTE MARCIAL 

 

                                     

O TKD como arte marcial não visa à competição, porque na competição é 

necessário provar que é superior ao outro fisicamente. A arte marcial envolve outros 

aspectos que são até mesmo mais importantes do que o lado físico que prevalece no 

esporte. O artista marcial não precisa sobrepujar o outro fisicamente, pois o seu 

aperfeiçoamento toma como base ele próprio como limite, ou seja, a luta do artista 

marcial é com ele próprio na busca pelo aperfeiçoamento.   

 

Bang (2010, p.8) entende como o objetivo do TKD, “a melhora e 

desenvolvimento do caráter de cada individuo”. Seja qual for o objetivo do praticante, 

a ideia é sempre buscar a melhoria, físico, mental e espiritual. 

 

A arte no sentido marcial é a busca pela estética, plástica, a beleza dos 

movimentos marciais, também é a criação e aprimoramento, ou seja, o artista marcial 

busca o aperfeiçoamento dos seus movimentos em mínimos detalhes. O que importa 

para a arte não é o uso exacerbado da força, ou da velocidade, e sim a expressão e a 

excelência técnica dos movimentos. 

 

Talvez seja a vertente mais complicada e longínqua do TKD, pelo fato de ser 

um aprimoramento de si próprio, tanto técnico, em chutes, socos, como também nas 

relações do dia a dia, com respeito, sabedoria e educação. Os preceitos marciais vão 

além de um aprimoramento motor, a busca pela perfeição é em âmbito geral, não 

ocorrendo divisão entre corpo e mente.   
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5. TAEKWONDO COMO FILOSOFIA  

 

 

“O praticante de TKD quando inicia sua pratica logo é apresentado a sua nova 

vestimenta, o Dobok, esse é composto por blusa, calça e faixa (Ti)”. (BANG, 2010) É 

uma roupa preparada para propiciar ao praticante o máximo de liberdade de 

movimento possível. Segundo a filosofia oriental:  

 

 “Dobok é a junção do Céu (blusa), terra (calça) e a pessoa (faixa), na 

filosofia coreana a pessoa representa um micro universo. Esse aluno 

também é apresentado ao sistema de faixas do TKD, o sistema é dividido 

em três partes, Gub, Dan e Poom, cada faixa tem um significado dentro da 

filosofia oriental, os sistemas são compostos por nove fases, essa é a soma 

dos compostos do céu, terra, yin e yang”. (BANG, 2010, p.8) 

 

 

A filosofia do TKD é constituída de alguns conceitos que representam em sua 

junção que se espera de um aluno praticante de TKD em suas atitudes cotidianas, o 

conjunto desses princípios é denominado espirito do taekwondo, cada qual com seu 

significado e objetivo a ser estudado, entendido e praticado no decorrer da vida.   

 

Espirito do Taekwondo (BANG, 2010, p.7). 

Cortesia: “Ter boas maneiras, ser educado e gentil com os colegas, 

professores e mestres, respeito acima e tudo”. 

Integridade: “Ser justo, responsável, integro, perante as atitudes e ocasiões 

do dia a dia”. 

Perseverança: “Ter sabedoria para prosseguir buscando sempre a 

evolução”. 

Autocontrole: “Ter conhecimento de si, saber lidar com calma e sabedoria 

independente de qualquer situação”. 

Espirito indomável: “Nunca desistir! seja qual for o tamanho do 

obstáculo”. 

 

O espirito do TKD não pode ser avaliado por um arbitro em uma competição. 

Apenas o próprio praticante consegue avaliar o seu desenvolvimento nestes aspectos.  
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Negrão (2012) ainda salienta que “não existe uma filosofia escrita e fácil de 

entender e descrever no taekwondo, e que desde quando surgiu o TKD, mestres 

estudiosos na área propõem que para o entendimento do TKD como filosofia marcial 

deve-se vivencia-lo”.  

  

6. O CAMINHO DO TKD  

 

O caminho marcial do TAEKWONDO é longo e árduo, por isso, muitas 

pessoas costumam desistir. Para que o individuo consiga participar das aulas e até 

praticar essa arte marcial/esporte por muito tempo, ele deve ter em mente que irá se 

deparar com conceitos filosóficos, sociais e físicos que se baseiam no objetivo que 

caracteriza essa modalidade, ou seja, a ideia de busca pela “perfeição” ou pela busca 

pela melhor versão de si. 

 

Em um longo tempo de pratica do TKD me deparei com inúmeras pessoas que 

começavam a treinar com toda animação do mundo, vinham as primeiras faixas e a 

animação só aumentava, porém com o passar do tempo os desafios iam aparecendo, 

tanto físico (corpo) como psicológico (mente), e logo toda animação desaparecia e 

dava lugar a insatisfação e a falta de vontade, logo já não se viam mais essas pessoas 

no Dojamg. 

 

Depois de mais de cinco anos de treino e trabalho com o TKD, consigo 

entender que arte marcial é um grande processo de transformação para um individuo, 

pois vejo que cada dia que eu saia de casa para treinar eu voltava de forma diferente. O 

artista marcial vai se submetendo a um constante processo de evolução física, mental e 

espiritual. Cada degrau alcançado é um passo mais perto do próximo objetivo, porem 

mais difícil.  

 

A palavra que define qualquer arte marcial ou processo de evolução é 

DISCIPLINA, que segundo o dicionário Significa, “ordem, respeito, educação, 

obediência e até autoridade”, mas especificamente nesse caso, a disciplina tem um 

significado diferente do associado aos termos do dicionário, disciplina neste caso é 

associada ao aspecto da persistência pela busca do aprimoramento de si mesmo. 
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Disciplina para treinar, comer, dormir, trabalhar, estudar, brincar, etc. Sem ela não há 

condições de qualquer pessoa, seja ela quem for, conseguir se tornar um artista marcial 

ou um atleta.  

 

Depois de alguns anos de muito suor, trabalho, dores, felicidades, tristezas, 

amizades, me graduei em faixa preta, me tornei segundo a filosofia do TKD, 

professor.  Foi um momento único na minha vida, em que pude compartilhar com mais 

oito colegas desse longo caminho, amigos que compartilharam todos os momentos e 

passaram por tudo que passei.   

 

Toda minha formação acadêmica foi atrelada a minha formação marcial no 

TKD, creio que isso foi à coisa mais incrível que aconteceu na minha vida, pois todo o 

conhecimento científico da universidade e o conhecimento aprendido no TKD foram 

me tornando uma pessoa melhor. Pude vivenciar, experimentar e criar situações em 

que o tradicional do TKD foi aperfeiçoado pelas tendências pedagógicas da educação 

física, e isso tornou o trabalho com os alunos mais produtivo e prazeroso para todos. 

 

Creio que o conhecimento prático do TKD seja fundamental para a prática e 

ensino do mesmo, porém, ter conhecimento teórico científico de conceitos como 

individualidade biológica, especificidade, intensidade, entre outros, nos fazem 

trabalhar de forma critica, individual e segura no treinamento das pessoas. Tudo isso, 

respeitando aspectos, físico, psicológico, social, aliado ao conhecimento das etapas de 

crescimento e desenvolvimento do ser humano, auxiliam na maneira como elaborar os 

treinos de forma didático-pedagógica, transformando cada aula em um grande 

processo de evolução. Eis a maior contribuição da formação acadêmica em educação 

física atrelada a formação pratica no TKD, há meu ver uma grande, prazerosa e 

produtiva junção de conhecimentos. 

 

Sobre o caminho do TKD e EDF, creio que este seja um longo e virtuoso 

caminho, que iniciei algum tempo atrás e me vejo percorrendo por bastante tempo 

ainda, não nasci inserido nestes dois mundos, mas escolhi para minha vida e com isso 

se tornaram meu mundo!  
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De maneira sucinta, uso uma frase de um autor desconhecido que resume 

bem o processo de formação marcial, segundo ele “um faixa preta é um faixa branca 

que nunca desistiu”! 

 

E agora, a faixa preta é o fim?  

 

Longe disso, para mim é apenas uma etapa concluída, um novo e 

desconhecido ambiente para se aventurar. Após anos de prática, me vejo um novo 

faixa branca nesse ambiente, em que, pessoas por grande virtude são chamados de 

mestres, e com grande admiração, são respeitados e admirados por todos a sua volta, 

talvez seja esse lugar, onde poucos se aventuram a caminhar, seja pela dificuldade ou 

mesmo pela demanda de tempo, que eu queira estar em um futuro próximo.  

 

A busca pela evolução é constante e necessária, como já foi dito neste 

trabalho, a filosofia do TKD é um processo que não pode ser explicado, só quem vive 

consegue perceber e entender essa paixão e filosofia de vida chamada Taekwondo.    

 

 

 

7. O ENSINO DO TAEKWONDO  

 

“O ensino do TKD é pautado em conhecimento aprendido, ou seja, aquele 

conhecimento passado de geração em geração, de mestre para professor, de professor 

para o aluno” (Kim, 2016). Porém, com a evolução dos estudos em treinamento 

esportivo, biomecânica, fisiologia, psicologia, etc; dos estudos que envolvem o ensino 

em geral. Novas tendências que respeitem o processo de formação do individuo, as 

etapas de crescimento e desenvolvimento que envolve cada ser humano estão sendo 

levadas em conta, modificando e melhorando o trabalho dos professores e mestres.  

 

A formação em educação física aliada a formação marcial no TKD me 

possibilitou trabalhar durante vários anos com diferentes públicos. Assim pude 

vivenciar e adaptar as aulas de acordo com o conhecimento aprendido na universidade. 

Com as crianças, entender etapas de desenvolvimento motor, social e psicológico, faz 
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com a criança não seja vista como um adulto em miniatura, podendo trabalhar de 

maneira lúdica visando o desenvolvimento e formação do individuo. 

 

O trabalho com crianças é pautado em sua maioria pelo lúdico, a ideia nos anos 

iniciais da criança é que ela tenha experiências distintas a fim de tornar vasto seu 

repertorio de experiência motora, como também de experiências sociais e psicológicas, 

sendo assim trabalhar no âmbito lúdico, com brincadeiras e jogos, além de ser mais 

atrativo, proporciona maior facilidade de compreensão. Com crianças o trabalho 

extrapola o campo de predominância do esporte, o resultado, e trás o âmbito da pratica 

de experiência e vivencia corporal. Atrelado sempre ao processo de formação de 

caráter do individuo perante a sociedade, que é muito presente nas artes marciais.    

 

Com adolescentes e adultos não é diferente, o processo é sempre adaptado às 

características dos indivíduos e das turmas, levando em consideração todos os aspectos 

que possam influir sobre as variáveis de crescimento, desenvolvimento e das variáveis 

do treinamento esportivo, como a simples e extremamente importante, individualidade 

biológica, cada ser humano é único, experimenta e apreende de maneira diferente. 

 

  

 

8. METODOLOGIA 

 

 

Desenvolvemos quatro aulas para o projeto Diamantes do vale, que faz parceria 

com a universidade, as aulas foram desenvolvidas no laboratório de artes guerreiras da 

UFVJM. Foram divididos dois grupos com crianças e adolescentes em idade entre 8 a 

16 anos. Cada grupo participou de duas aulas em dias alternados. As crianças que 

participaram do projeto são frequentes ao CRAS
3
, bairro Cidade Nova, Diamantina-

MG. 

As aulas foram registradas por fotos para fins da discussão do processo e 

também do registro do trabalho. Todos os alunos foram avisados da intenção do estudo 

                                                 
3
 CRAS: Centro de Referência da assistência Social 
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e aceitaram participar do projeto Diamantes do Vale, que inclui como uma de suas 

premissas, atividades de pesquisa das técnicas ensinadas. 

 

 

9. PRINCÍPIOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS  

 

As aulas foram organizadas da seguinte maneira: 

 

A primeira parte da aula envolveu um pequeno momento para apresentação do 

nome de cada um dos alunos, monitores e do professor. Logo em seguida a aula é 

iniciada com a saudação (Sônsó). Sônsó é um procedimento utilizado em todas as 

aulas, antes do seu inicio, para lembrar e reforçar os princípios que regem o TKD.  

 

Sônsó: “Eu prometo; Observar as regras do taekwondo; Respeitar instrutor e 

meus superiores; Nunca fazer mal uso do taekwondo; Ser campeão da liberdade e da 

justiça; Construir um mundo mais pacífico”. (BANG, 2010, p.8). 

  

Para iniciar a aula dei o comando de Tchariôt e depois o comando de Kionhé. 

Após o cumprimento é pedido para que todos levantem a mão direita e façam o 

juramento junto com o professor.  

 

Preparação corporal: após o primeiro momento de cumprimentos é dado inicio 

a parte de preparação corporal, com alongamentos diversos, tanto na vertical (em pé) 

como na horizontal (sentado). O aquecimento é feito com corridas e também por meio 

de uma brincadeira, o pega-pega. 

 

Técnicas específicas: como é uma aula que é destinada a alunos que nunca 

praticaram ou tiveram pouca experiência com a prática no TKD, a ideia é que a aula 

englobe as três grandes partes da arte, Kyokpa, Poomsae e Kyorugi.   

 

Iniciamos com técnicas estáticas, Shibom sogui. Logo após a definição das 

bases a serem utilizadas, trabalhamos movimentação, frente, trás, direita, esquerda, 

trabalhando deslocamentos. A partir dessa movimentação, demos inicio a um jogo de 
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oposição, onde os alunos tinham que se movimentar com o objetivo de tocar o joelho 

do colega com as mãos, a chamada luta toque no joelho, que iniciou com um contra 

um e depois todos contra todos.  

 

Logo após as bases, iniciamos a progressão para os chutes frontais, são 

primeiros chutes a serem ensinados ao praticante de TKD, pois não envolvem rotação 

das articulações, prevenindo possíveis lesões. Os chutes praticados foram o Ap 

Tchagui, Aptcha oligui e An Tchagui.  Os chutes foram realizados sem alvo, apenas 

trabalhando a mecânica do movimento. 

 

De volta a posições estáticas, executamos um Shebom, com movimentos de 

Maqui em três alturas, Are Maqui, Montomg Maqui, Olgul Maqui e Dirugui.  Esse tipo 

de técnica se enquadra nas características do Poomsae. 

 

 Por fim, foram realizadas técnicas utilizadas para Kyokpa, o Timi Ap Tchagui. 

 

No final da aula, os alunos pediram para que mais algumas rodadas de luta 

toque no joelho fossem realizadas, terminado a aula de maneira bem divertida. Após 

esse momento de descontração realizamos uma roda de conversa para observar 

impressões e constatações sobre a aula. 

 

Desta forma, para finalizar a aula os alunos se alinharam para realizar o 

cumprimento final, em posição de Tchariot, com a mão direita no peito, e após o 

comando do professor, um soco é dado para o ar com Kirap Taekwondo. 

 

Como é uma aula de apresentação da modalidade, a ideia é que os alunos se 

sintam instigados a participar pelo fato da curiosidade pelo novo, mas também que 

sintam-se a vontade e seguros para que no decorrer da prática da aula possam ter a 

sensibilidade de perceber seu corpo e suas possibilidades. Como se trata de uma 

novidade, o uso de brincadeiras faz com que possa se quebrar a tensão dos alunos no 

inicio e atrai os mesmos, visto que percebem que ao menos naquele momento eles já 

sabiam o que fazer, isso traz confiança.  

 



21 

 

 

 

Vejo que ao decorrer da aula também é importante o feedback para com os 

alunos, é uma aula onde a cobrança técnica não deve ser direcionada para 

aprimoramento, como é o caso de atletas e praticantes mais experientes, pois é uma 

aula de experimentação da modalidade, porém deve existir, para que os movimentos 

sejam realizados na melhor maneira possível, respeitando os limites de cada individuo, 

sabendo abordar e orientar cada um de maneira que possam absorver e experimentar 

cada segundo da aula.   

 

Por fim, importante também é o professor ou ministrante da aula ter 

segurança e amor pelo que faz, apresentando isso, de cara a aula tem grande chance de 

ser um sucesso, pois com segurança o professor passa tranquilidade para seus alunos e 

com amor demonstra o quão importante e quanto representa estar ali ministrando a 

aula e a arte marcial para ele.  

 

Não existe receita de bolo, cada professor tem seu estilo de trabalhar e todos 

os alunos e turmas são diferentes uns dos outros, cabe a cada estudioso buscar a 

melhor maneira possível de com suas aulas semear a ideia da pratica e filosofia do 

TKD.  
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10. FOTOS MOMENTOS DAS AULAS (Fonte: Acervo pessoal do autor) 

 

Alongamentos (vertical) 

   

Alongamentos (horizontal) 

Shibom Sogui  
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Movimentação frete, trás, lados 

      

Luta toque no joelho 

Chutes frontais  
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Shebom 

Timi ap tchagui 

Toque no joelho 
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Cumprimento final 

 

 

 

11. APONTAMENTOS FINAIS  

 

 

Em vários anos de prática, vivencia do TKD e de algumas reflexões, percebo 

que o ensino do mesmo é em grande parte voltado para o lado técnico esportivo, talvez 

pela influência e visibilidade que o esporte tem.  

 

Vejo que, quando utilizado de maneira correta essa forma de trabalho do TKD 

possibilita inclusão, o esporte voltado para a recreação e o lúdico é uma ferramenta 

muito interessante para trabalho, porém, com isso a arte marcial e seus aspectos 

filosóficos, são deixados de lado por muitos professores e treinadores, isso é 

evidenciado em COOK (2010), quando diz que o TKD tradicional possui mais de 

3.200 golpes, porem uma parte ínfima disso é apresentado ao aluno praticante de 

TKD. Sem falar na seleção e garimpo que o esporte desempenho faz para com os 

“melhores.” 

 

Apesar do cenário atual que se encontra o TKD nossa ideia foi refletir sobre os 

aspectos marciais e esportivos do TKD e com isso propor uma ideia de aula.  
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Vejo que o taekwondo deva ser trabalhado em sua totalidade, tanto o lado 

marcial quanto o lado esportivo, percebo que a maneira como o profissional irá 

trabalhar dependera do seu publico de alunos, o professor deve propiciar o máximo de 

experiência para seus alunos, levando o conhecimento e princípios da filosofia marcial 

do TKD, e os aspectos lúdicos e recreativos do esporte, já que englobam o TKD, 

porem, se for de desejo do aluno o esporte como performance, creio que deva ser 

passado para o aluno os ensinamentos voltados para tal escolha. 

 

Com isso, a nossa proposta, tanto para uma aula expositiva, quanto para o 

trabalho com o taekwondo em longo tempo, engloba todos esses aspectos, o TKD 

como ferramenta lúdica e recreativa de ensino, aspectos técnicos metodológicos 

esportivos, princípios e filosofia de vida.  

 

Creio que no fim não seja arte marcial nem esporte, seja apenas, 태권도. 
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12. GLOSSÁRIO   

 

태권도: Taekwondo  

 

An Tchagui: Chute semicircular da região lateral para medial das pernas  

 

An: Movimento em direção ao meio  

 

Ap Tchagui: Chute frontal com flexão e extensão do joelho  

 

Ap Tchaoligui: Chute frontal com a perna estendida 

 

Ap: movimento frontal  

 

Are: movimento no plano baixo  

 

Dirugui: Movimento de Soco 

 

Dobok: Uniforme 

 

Dojamg: Academia  

 

Gub/Dan/Poom: Classificação e hierarquia de faixas  

 

Junchum Sogui: Base de Pernas afastadas com joelho flexionado  

 

Kiokpa: Modalidade de Quebramentos, saltos, perfurações  

 

Kionhé: Cumprimentar, colega, bandeira, professor 

 

Kiorugi: Modalidade de luta  

 

Kirap: Grito utilizado para demonstrar força e determinação em determinado golpe  
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Kwans: Escolas marciais  

 

Maqui: Defesa com os braços  

 

Montong: movimento no plano medial  

 

Olgul: movimento no plano alto  

 

Poomsae: modalidade de Formas  

 

Shebom: sequencia de movimentos, realizado em base de pernas estático  

 

Shibom Sogui: Sequencia de base de pernas  

 

Sogui: Base de perna  

 

Sônsó: Juramento do taekwondo  

 

Taegeuk Ki: Bandeira coreana   

 

Tchagui: Chutes em geral   

 

Tchariôt: Sentido, concentração para inicio de atividade  

 

Ti: Faixa 

 

Timi: Saltar, pular  

 

TKD: Taekwondo 
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14. PÓS-ESCRITO  

 

 

Texto escrito pelo autor 

 

 

O caminho do taekwondo: Filosofia, arte, esporte e ensino. 

 

Não vejo facilidade no ato de ensinar, seja ele sobre o taekwondo ou 

qualquer outra coisa. Pois compreendo como um processo extremamente 

complexo.  

 

Vejo o ato de ensinar como uma mistura de ações e sentimentos que nem 

todos possuem a capacidade ou mesmo a paciência de fazê-lo, pois não 

basta apenas saber fazer para poder ensinar outra pessoa a fazer o mesmo. 

Nem todo mundo que dirige um carro sabe ensinar outra pessoa a dirigir, 

por isso, a profissão de instrutor de direção é necessária. No TKD não é 

diferente, a facilidade que um atleta tem em realizar um movimento, pode 

não ser a mesma facilidade de ensinar aquele mesmo golpe para outra 

pessoa, ou seja, ser um grande e virtuoso atleta não é garantia de 

excelência no quesito ensino. Porém o conhecimento adquirido em todo o 

tempo de prática da modalidade sem dúvidas pode ajudar muito durante o 

processo ensino. Ou seja, creio que para se ensinar alguma coisa, seja ela 

qual for, vai além do saber fazer e entra no campo do saber ensinar. 

 

Para mim, ensinar TKD é um momento de total aprendizado, pois às 

vezes, nosso corpo não tem capacidade de realizar determinados 

movimentos, (no meu caso, uma abertura de pernas 180 graus, ou mesmo 

um chute giratório no ar 360 graus), mas nada impede que você possa 

ensinar e ajudar outra pessoa a conseguir realizar isso.  É uma sensação 

incrível quando alguém com sua ajuda consegue realizar algum 
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movimento ou alguma ação, é muito gratificante! Porém não é nada fácil! 

Cada indivíduo é um complexo “universo” e cada “universo” tem sua 

maneira natural de sobrevivência e aprendizado, com isso, o entendimento 

e apropriação de cada um desses “universos” é essencial! E facilita o 

trabalho proporcionando ensino/aprendizado para ambos. 

 

Enfim, ensinar é um processo contínuo, em que, cada vez que se acha que 

se sabe muito, é quando se depara com um “universo” diferente e percebe-

se que não se sabe nada.  

 

Dentro do meu trabalho abordo aspectos filosóficos, artísticos e esportivos 

que estão presentes no ensino do TKD, cada um desses princípios exerce 

influência sobre as formas de abordagens à cada “universo” novo. 

 

A arte, nos trás a abordagem da beleza e a estética dos movimentos. É 

importante o aluno perceber como é belo um chute executado de maneira 

correta, como os movimentos podem alterar drasticamente de acordo com 

a força ou a velocidade colocada na execução, ou até mesmo, como seu 

corpo ocupa determinado espaço e que, aquele corpo tem grande 

capacidade de se expressar através dos movimentos.  

 

A filosofia marcial é complexa, são conceitos de uma cultura muito 

diferente da nossa, são conceitos com base no respeito, educação e na 

ética, que mais que estudados e comentados, devem ser sentidos por cada 

aluno que inicia sua prática marcial. Para mim é difícil trabalhar isso com 

os alunos, pois são conceitos que estou assimilando para minha vida, 

porém consigo sentir e entender a importância dos mesmos para a vida 

dentro e fora do Dojang.   
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Do esporte, procuro trazer conceitos como tática e técnica, para que os 

alunos saibam como utilizar e quando utilizar os movimentos de maneira 

efetiva. Além de todos os aspectos que estão atrelados ao esporte e podem 

ser trabalhados, como por exemplo, a competição. 

 

Ao longo de alguns anos de prática, percebo que trabalhar a ludicidade 

atrelado a esses conceitos é uma abordagem muito interessante, não 

apenas para as crianças, mas para qualquer faixa etária. O lúdico a meu 

ver transforma qualquer momento em diversão e prazer, podendo 

“quebrar o gelo” com alunos adolescentes e adultos e/ou trazer diversão 

em momentos que exigem muita concentração para as crianças.  

 

Creio que um bom professor deve conseguir assimilar todos esses 

aspectos e malear de acordo com o “universo” que ele encara, 

proporcionando assim ao aluno construir seu próprio caminho do 

taekwondo.  

 

Após alguns anos caminhando com o taekwondo e o curso de educação 

física lado a lado, me vejo em um momento de conclusão de ciclo, em que 

duvidas e certezas tem tomando conta dos meus pensamentos. Duvidas 

nesse momento creio que sejam naturais, porém o que nos resta é correr 

atrás dos nossos objetivos, tornando o que eram duvidas e incertezas em 

realidades.  Creio também, que no momento, a certeza que tenho é que a 

EDF e o TKD estarão sempre juntos comigo, seja, praticando, trabalhando 

ou estudando, pois é o que escolhi para minha vida, é o meu CAMINHO! 
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