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RESUMO 

 

O presente artigo refletiu o quanto o Taekwondo, enquanto arte marcial, pode influenciar a 

constituição identitária dos sujeitos praticantes em todos os sentidos e significados, fazendo 

uma análise sobre: a influência do contexto social, econômico e cultural brasileiro; as 

implicações da gestão das instituições de fomento ao ensino da modalidade; os métodos de 

ensino do Taekwondo. Também foram discutidas as transformações históricas da modalidade 

frente ao sistema capitalista e os consequentes desafios para profissionais, atletas, academias, 

Federações e Confederação. Com a transformação do Taekwondo em esporte olímpico, houve 

a necessidade de adequação e atualização dos profissionais e da metodologia aplicada na busca 

por resultados. Esse novo estágio da modalidade alterou, significativamente, o sentido da arte 

marcial, pois este passou a se articular, intensivamente, com as pressões sociais, políticas e 

econômicas advindas do mercado capitalista. Concluímos que o Taekwondo, enquanto arte 

marcial, deve priorizar o desenvolvimento humano dos seus praticantes. 

 

Palavras-chaves: Taekwondo; Arte Marcial; Esportivização. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho pretende refletir sobre as implicações da esportivização 

do Taekwondo. Nesse sentido, acreditamos ser necessária uma abordagem sobre a 

influência do contexto social, econômico e cultural brasileiro, as implicações da gestão 

das instituições de fomento sobre o ensino do Taekwondo e uma análise sobre as 

metodologias de ensino.  

O Taekwondo é uma arte marcial coreana, cujo significado é “o caminho dos 

pés e das mãos em busca da perfeição e equilíbrio do corpo e da mente”1. Antes era 

chamado de Taekyon, mas em 1955 – com o término da segunda grande guerra mundial, 

com a consequente derrota do Japão para os Estados Unidos da América e o fim da 

colonização da Coréia, que se dividiu em duas – passa a obter o nome de Taekwondo 

graças aos esforços políticos do General Choi Hong Hi, o seu criador. A modalidade foi 

uma união de técnicas do Caratê às artes marciais da China e Índia, através da Federação 

Internacional de Taekwondo (International Taekwondo Federation – ITF). Em 1971, 

houve a união dos diferentes estilos/escolas (Taekwondo Kwans)2 e a criação, na Coréia 

do Sul, da Associação Coreana de Taekwondo (Korea Taekwondo Association)3. Em 

1972, houve a criação da Kukkiwon4. Em 1973, com a ida do general Choi Hong Hi para 

o Canadá, foi criada a Federação Mundial de Taekwondo (The World Taekwondo 

Federation – WTF), com o objetivo de buscar o reconhecimento mundial. No Brasil, o 

Taekwondo chegou em 1971, através dos enviados pela ITF, os Grão Mestres5 Sang Min 

Cho, Kun Mo Bang e Sang In Kim. No ano de 2000, o Taekwondo se tornou oficialmente 

um esporte olímpico, tendo a sua primeira aparição em Sidney, na Austrália. Desde então, 

houve um crescimento nos trabalhos científicos envolvendo a fisiologia do exercício, a 

biomecânica do esporte, a neurociência aplicada e a fisioterapia esportiva. Porém, o 

Taekwondo ultrapassa a prática esportiva, podendo oferecer suporte emocional e 

comportamental na formação dos praticantes, pois a busca pelo equilíbrio físico, mental 

                                                           
1 Conceito criado pelo Grão Mestre Kun Mo Bang e difundido pelo seu filho, o Grão Mestre Flávio Soon 

Joo Bang, através de um material produzido por este último: BANG, F.S.J. Apostila Bang Taekwondo Club. 

Marília-SP, 2010. 100 f. Não publicado. 
2 BANG, F.S.J. Apostila Bang Taekwondo Club. Marília-SP, 2010. 100 f. Não publicado. 
3 BANG, F.S.J. Apostila Bang Taekwondo Club. Marília-SP, 2010. 100 f. Não publicado. 
4 Quartel general do Taekwondo: centro de estudos filosóficos e técnicos da modalidade. BANG, F.S.J. 

Apostila Bang Taekwondo Club. Marília-SP, 2010. 100 f. Não publicado. 
5 Grão Mestre é a titulação de um faixa preta, Mestre e possuidor do sétimo Dan. 
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e espiritual se tornou essencial para a vida moderna – papel que o Taekwondo deveria 

cumprir primordialmente pela sua essência filosófica. 

Ao longo do seu percurso histórico, o Taekwondo passou a ser praticado em 

outras realidades sociais, políticas e culturais. A modalidade e seus praticantes optaram 

por acompanhar e adequar às demandas impostas pelo desenvolvimento econômico, 

científico e tecnológico, o que gerou conflitos profundos, especialmente no que se refere 

ao embate entre os valores tradicionais e aqueles que se orientam, fundamentalmente, 

pelo mercado e a espetacularização esportiva. Assim, o Taekwondo ‘moderno’ 

populariza, se transformando em um serviço que passou a ser ofertado em escolas e 

academias. 

Nesse sentido, Lakes e Hoyt (2004) realizaram uma pesquisa sobre artes 

marciais em ambiente escolar. O grupo que praticou Taekwondo demonstrou melhoras na 

autorregulação cognitiva, afetiva e comportamental. Autorregulação significa como 

ocorre a busca pelo o autocontrole do indivíduo diante dos problemas, devendo lidar com 

desafios, dificuldades e a ambição pela busca de qualidade de vida ou cidadania. Já 

Nakamura (2009) desenvolveu um trabalho que apresenta críticas à esportivização do 

Taekwondo (promovendo hábitos não saudáveis e sendo desumano), principalmente se 

comparada à arte marcial – que ultrapassa o uso das técnicas, sendo humana na sua 

formação, não existindo limites para a sua prática e, assim, devendo ser objeto de 

ensinamento em um ambiente escolar. 

Entre tantos desafios gerados a partir do sistema capitalista – que transforma 

processos em produtos, tradição em consumo e fundamentos em técnicas – passamos a 

questionar: a sociedade brasileira e o seu sistema educacional tem como objetivo educar 

indivíduos buscando seu pleno desenvolvimento? Ou a intenção é a formação/capacitação 

e controle para sanar as demandas do mercado? E o Taekwondo, deveria manter suas 

tradições filosóficas ou continuar servindo ao sistema? No caso do ensino para crianças 

e adolescentes, os Mestres e Professores dessa arte marcial conseguiriam atender a 

demanda dos pais/responsáveis, que esperam que seus filhos melhorem o comportamento 

e se tornem alunos responsáveis, boas pessoas e profissionais ‘bem sucedidos’ no 

mercado de trabalho? E as instituições (federações, confederações, academias, clubes e 

escolas) que recebem o Taekwondo, devem ser conscientizadas sobre o verdadeiro 

significado da arte marcial ou continuarão fomentando sua transformação em 

mercadoria? Estas questões, de forma direta ou indireta, contribuem na reflexão sobre o 

Taekwondo na contemporaneidade.    
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2. CONTEXTOS SOCIAL, ECONÔMICO E CULTURAL DO TAEKWONDO 

 

 

No século XXI, a maior parte da população mundial vive em um sistema 

capitalista, que apresenta diversos tipos de desigualdades. Esse sistema hierarquiza e 

classifica as pessoas a partir de critérios econômicos, políticos e sociais (PIMENTEL; 

AYMAR; LAWSON, 2018). Tais critérios, em especial o econômico, são criados para 

controlar as relações, objetos e moeda de uma nação. Nesse sentido, Viana (2016, p.5) 

explica as relações da mercantilização: 

 

A mercantilização das relações sociais é um fenômeno real e concreto que 

atinge todos os indivíduos na sociedade moderna. Apesar de ser “invisível” 

para algumas pessoas, ela é uma imposição social aos indivíduos. Esses, quer 

queiram ou não, precisam adquirir mercadorias e consumar mercancias para 

sobreviver na atual sociedade, bem como utilizar o cálculo mercantil. Nesse 

sentido, a sobrevivência humana deixou de ser apenas um processo de relação 

com a natureza para extrair os bens materiais necessários para ser um processo 

mediado por uma criação humana que é a mercantilização das relações sociais. 

O alimento, a habitação, os móveis, as roupas, são mercadorias e por isso 

trazem a necessidade do dinheiro. E cada vez mais, a cultura, a tecnologia e 

até mesmo os seres humanos (tráfico de órgãos e pessoas, venda de órgãos, 

etc.) são mercantilizados, o que tem impacto sobre a produção cultural, as 

ideologias, etc. 

 

A educação, dentro dessa lógica sistêmica, também passa a ser mediada por 

relações de mercancias. Compreende-se que a maior parte do atual ensino brasileiro se 

fundamente pelo excesso de conteúdo desconectados da realidade social vivida pelos 

estudantes, ou seja, que ocorre de acordo com o conceito de transferência bancária de 

conhecimento, de Paulo Freire – autoritário, manipulador e que não desenvolve o 

indivíduo para um pensamento crítico. Nesse sentido o sujeito está voltado para suprir as 

necessidades do mercado, que hierarquiza (classifica; rotula; prejulga) os indivíduos, 

criando as classes/castas, como por exemplo, os oprimidos e opressores (FREIRE, 1992).  

Paulo Freire, descreve a necessidade do educador lutar pela democratização 

da escola e, por consequência, da sociedade. Assim se faz necessário, que o ensino 

também seja protagonista na luta pela transformação social, buscando um ensino 

compatível com o desenvolvimento das potencialidades humanas, que possa enfrentar um 

sistema de desigualdade e opressão (FREIRE, 1992). No entanto, o que se encontra são 

profissionais cada dia mais desmotivados, e despreparados, sem qualquer esperança de 

valorização e também em inúmeros casos envolvidos em uma prática, que na educação 
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contribui para o sistema ditador e autoritário (SANTOS; MAMEDIO, 2016). Nesse 

sentido, faz-se uma reflexão sobre a necessidade de aplicar as proposições apontadas por 

Paulo Freire, para além do ambiente escolar. 

A Educação Física também está inserida neste processo. Ela teve um avanço 

quando da promulgação da Lei nº 9.394/1996, que a tornou obrigatória em todas as etapas 

escolares. Porém, as décadas de 1980 e 1990 foram marcadas pela priorização à 

esportivização nas escolas que, efetivamente, vem ocorrendo, porém incompleta e não 

sistematizada. De outro modo, a crescente expansão do consumo frente às práticas 

corporais e aos esportes, fazem com que as práticas em geral se tornem simples 

mercadorias, sem que esta área educativa priorize a formação do indivíduo para a vida, 

contemplando o desenvolvimento de todas as suas potencialidades (GIOVANNI, 2005). 

Rios (2004, p.50) descreve sua concepção quanto ao Taekwondo, enquanto esporte, frente 

ao sistema capitalista: 

A filosofia das artes marciais está muito relacionada com o modo de vida 

oriental, com a influência do budismo, do confucionismo e de outras práticas 

Zen que entram em choque com os princípios do mundo capitalista. Isso pode 

ter favorecido para que o Taekwondo esportivizado fosse disseminado e 

conseguisse se firmar com maior facilidade que o Taekwondo arte marcial 

(tradicional) no mundo ocidental.  

 

As lutas também estão inseridas nesse contexto e, para fins desse trabalho, 

trataremos especificamente do Taekwondo. O dilema do ensino do Taekwondo não difere 

do dilema da educação – formar para o pleno desenvolvimento das potencialidades 

humanas ou para suprir as demandas do mercado – que se traduzem nos desejos 

individuais dos clientes (alunos e pais/responsáveis), que buscam, por exemplo: alto 

rendimento; perda de massa corporal; ocupação para o tempo ocioso; e auxilio 

comportamental e educacional. 

Os Mestres e Professores de Taekwondo, deveriam procurar uma qualificação 

para além da específica da modalidade, por exemplo se graduar em Educação Física. Os 

conteúdos educacionais (ex: Psicologia da Educação), pedagógicos (ex: Psicologia do 

Desenvolvimento e da Aprendizagem; Comportamento Motor; Didática) e biológicos 

(ex: Anatomia, Fisiologia, Cinesiologia e Biomecânica) podem fazer a diferença: na 

desconstrução de uma única visão sobre a modalidade; na argumentação com os 

praticantes, familiares e responsáveis pelos espaços de prática; no planejamento e 

condução dos treinos em função do público (ex: idade; desenvolvimento; nível de 
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experiências motoras); e, principalmente, no trato e reconhecimento dos praticantes como 

sujeitos em constante desenvolvimento – independente da idade. 

O Taekwondo hoje está presente em academias, escolas, clubes, forças 

armadas, projetos sociais e universidades, no entanto, o acesso à prática da modalidade 

ainda é muito restrito a quem possui recursos financeiros. Pessoas com baixa renda 

encontram muita dificuldade de praticar a modalidade, e quando conseguem ter o acesso, 

surgem outras demandas como manter o custo de uniformes, graduação de faixas, 

viagens, aquisição de equipamentos e participação de eventos. Como forma de minimizar 

esta restrição econômica, sugerimos duas possibilidades de ampliação social do acesso 

ao Taekwondo. 

Os profissionais para que tenham lucro, precisam priorizar a manutenção de 

um número de alunos, que possam suprir todo o investimento do negócio e gerar renda. 

Para buscar o aprimoramento e desenvolvimento técnico e motivacional dos alunos, de 

acordo com os pressupostos mercadológicos, o profissional opta por utilizar da avaliação 

técnica, denominado como exame de faixas (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 

TAEKWONDO, 2007). Atualmente não existe uma tabela que especifique o valor da 

cobrança financeira de cada avaliação, podendo ser estabelecida, a critério do 

examinador, qualquer valor em qualquer uma das etapas do desenvolvimento do 

indivíduo na prática da modalidade. O que existe é um regulamento sobre o exame de 

faixas pretas e um documento que valida a aplicação dos exames nas entidades estaduais 

(CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TAEKWONDO, 2007). Essa estratégia de 

estabelecimento de avaliações, sem padrão institucional dos conselhos de fomento da 

modalidade, ocasiona estratégias de formação que visam somente a satisfação de desejos 

superficiais, sem a preocupação com a qualidade e profundidade do processo. 

O processo de registros e diplomas, além do fomento da modalidade fica sob 

a responsabilidade das Federações Estaduais, da Confederação Brasileira de Taekwondo 

e Kukkiwon. Os registros dos praticantes de Taekwondo no Brasil possuem 

particularidades, dependendo do Estado, mas na maioria dos casos eles ocorrem com o 

seguinte procedimento: o Mestre ou Professor deve estar filiado a uma associação ou 

academia vinculada à Federação Estadual, à Confederação Brasileira de Taekwondo, ao 

Kukkiwon e ao Comitê Olímpico Internacional. O aluno, ao iniciar, deve ser registrado na 

associação e na Federação Estadual antes de participar do primeiro exame de faixa. A 

cada exame e a cada ano, o Mestre ou Professor deve pagar uma taxa de atualização de 

registro e anuidade do aluno, que receberá uma credencial validando o registro. Ao atingir 
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a graduação de faixa preta, o aluno recebe um diploma e credencial, mediante outra taxa. 

Os atletas para disputarem as competições internacionais, necessariamente devem ser 

faixas pretas e, portanto, estar vinculado a todo esse sistema. 

Além dos exames, muitas academias buscam motivar os seus alunos através 

da preparação para competições. As competições são eventos cujo objetivo é o resultado 

individual do atleta. Normalmente são divididas por idade, sexo, nível técnico dos 

praticantes (faixas), sendo iniciantes até a faixa laranja, intermediário até a faixa marrom 

e avançado, faixas vermelha e preta. Para muitas Federações Estaduais não se faz o uso 

de contato físico com crianças até 11 anos de idade em categorias intermediárias, não 

existindo ganhador ou perdedor. Dos 12 aos 14 anos de idade, em uma categoria chamada 

‘Cadete’, faz se o uso do contato e vencedores. Porém, em nenhuma dessas três categorias 

não se faz o uso de contato na cabeça do adversário. Já nas categorias denominadas 

“Júnior’ (15 a 17 anos de idade), ‘Adulto’ (18 a 30 anos de idade) e ‘Masters 1’ (30 a 35 

anos de idade), sendo os atletas faixa preta, poderão fazer uso do chute na cabeça. Além 

dessas regras, todos os competidores são obrigados a ter um conjunto de equipamentos 

de segurança, sendo: protetor de cabeça, bucal, das mãos, dos braços, torácico, genital, 

das perna e dos pé. Entre esses, os protetores de tórax, pé e cabeça devem possuir sensores 

eletrônicos, para garantir a isonomia durante os combates. 

A totalidade destes materiais possui um alto custo de aquisição e manutenção, 

sendo que os produtos oficiais são importados. Em muitos eventos internacionais só são 

aceitos atletas que fizerem o uso de determinada marca de equipamento esportivo, que se 

apresenta como patrocinadora ou promotora de um determinado evento. Hoje, a utilização 

dos produtos eletrônicos não é compatível com a realidade dos eventos no Brasil, devido 

ao alto custo desses equipamentos. Além do exposto, para que um atleta consiga estar 

entre os melhores nacionalmente, ele deve fazer parte de um sistema de ranqueamento – 

que também exige aporte financeiro para custear as viagens e uma equipe que o prepare 

nos aspectos físicos, psíquicos, técnicos e fisioterapêuticos6. 

O Taekwondo, como esporte olímpico, alcançou o desenvolvimento 

tecnológico e científico e uma melhor preparação dos atletas, visando o alto rendimento 

e a busca pelo espetáculo para o público consumidor. E este processo permite uma série 

de reflexões, incluindo a necessidade de encontrar quais valores motivam um sujeito a 

buscar a modalidade, para além de aspectos pessoais. Nesse aspecto, entendemos que 

                                                           
6 Confederação Brasileira de Taekwondo, Regulamento de Formação para a seleção Brasileira de 

Taekwondo. Disponível em: ˂ http://www.cbtkd.org.br/nota-oficial-2/ ˃. Acesso em: 17 jan. 18. 

http://www.cbtkd.org.br/nota-oficial-2/
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todas essas informações expõem quanto o Taekwondo acaba sendo oneroso, excludente e 

opressor, não cumprindo o papel de integrar e educar. 

No entanto, o Brasil está passando por um momento delicado na política do 

Taekwondo. Envolvido em diversas acusações de desvio de recursos públicos o presidente 

da Confederação Brasileira foi destituído do cargo em 2016. Em 2017 houve novas 

eleições e agora se espera um novo momento para a modalidade no país. Tudo acaba 

gerando um descrédito diante dos alunos e pais, que a cada dia são surpreendidos com 

mudanças políticas. 

O problema se agrava, ao constatarmos a realidade do sistema esportivo 

brasileiro, especialmente, os problemas institucionais políticos da entidade máxima da 

modalidade – a Confederação Brasileira de Taekwondo – envolvida em denúncias de 

corrupção. Não há mecanismos democráticos que possibilitem a discussão quanto às 

possibilidades de amenizar ou resolver as dificuldades do alto investimento de um atleta 

profissional da modalidade. No que se refere aos praticantes da arte marcial, estão 

praticamente abandonados em relação ao assunto. Nesse contexto, todos saem perdendo: 

os praticantes do Taekwondo, por serem impedidos de acessar as informações necessárias 

e exercerem o direito de reflexão e opinião; e as instituições que deveriam fomentar o 

esporte, por perderem registros, visibilidade, resultados, potenciais alunos e, 

principalmente, a oportunidade de, efetivamente, transformarem a vida dos sujeitos.
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3. PANORAMA E PROBLEMATIZAÇÃO DO ENSINO DO TAEKWONDO 

 

 

Tradicionalmente, em uma aula de Taekwondo, podem ser ensinados três 

elementos: as práticas imaginárias de luta, com ataques e defesas (Poomsaes); as técnicas 

de quebramentos de objetos para fins de demonstração (Kyokpa); e as técnicas de luta 

esportiva (Kyorugi). Para cada elemento faz-se necessário um método específico para que 

se respeite desenvolvimento de cada indivíduo. A prática dos três elementos pode 

desenvolver o ‘espírito do Taekwondo’, compreendido dentro da filosofia da modalidade 

como: cortesia, integridade, perseverança, autocontrole e espírito indomável, tendo como 

base a disciplina7. 

O ensino da modalidade do Taekwondo, no século XXI, vem se 

reestruturando e se articulando ao ensino oficial, oferecido em instituições educacionais 

de ensino infantil, fundamental, médio e superior. A transmissão desse conhecimento na 

modalidade vem se caracterizando pela mecanicidade e repetição dos movimentos, sem 

uma prévia reflexão sobre a estratégia adequada, que atenda o público em especifico; e 

por ser o Taekwondo uma modalidade recente, ainda há poucas pesquisas conhecidas na 

literatura que contribua para orientar as práticas pedagógicas. Atualmente, os 

profissionais que estão nas academias, projetos sociais e nas escolas, em sua maioria, 

também foram formados da mesma maneira. Porém, a origem do Taekwondo no Brasil, 

tem por tradição o ensino pela oralidade e a prática dos três elementos – que vem se 

perdendo ao longo do tempo. Em muitos casos, alguns profissionais buscam um 

complemento através da formação superior em Educação Física, que contribui muito para 

o desenvolvimento profissional além dos cursos de especialização técnica. 

Nesse contexto, existem algumas academias que, inicialmente, buscam a 

formação humana do indivíduo, mas a maioria acaba se rendendo ao mercado e a busca 

pelo número de alunos para manterem-se. Hoje com a crescente abertura dessas empresas, 

a visão de concorrência transforma os praticantes de Taekwondo em profissionais para 

que possam sobreviver no mercado. 

Diante do maior objetivo das academias – lucro financeiro – as artes marciais 

enfrentam a primeira discriminação já no ambiente de trabalho. O fato de um aluno 

conquistar um resultado em um evento pouco importa, ou mesmo o fato do aluno ter se 

                                                           
7 BANG, F. S. J. Apostila Bang Taekwondo Club. Marília-SP, 2010. 100 f. Não publicado. 
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superado frente a desafios do cotidiano, com o auxílio do Taekwondo, nada reflete a 

maioria dos empresários de academias. No entanto, basta o aluno atrasar o pagamento, 

ou declarar que está de saída da academia, que tudo passa a ter valor. Entendemos que 

são pouquíssimas as instituições que possuem uma preocupação com a prestação de 

serviço humanizada. 

Fomentando ainda mais, o caráter dialético dessa trama complexa (MORIN, 

2000), se apresenta o ensino do Taekwondo para crianças: um forte nicho de mercado 

onde a preocupação com valores humanos e educação se faz mais presente e necessária! 

Em meio a esse contexto, os pais/responsáveis esperam que os Mestres e Professores 

auxiliem na formação dos filhos, buscando nesses profissionais algum apoio 

complementar ao processo de educação familiar. Em inúmeros casos os pais/responsáveis 

sequer buscam informações sobre a modalidade ou o profissional, descuidando da 

formação e segurança dos menores. E, na primeira dificuldade enfrentada pelos filhos, 

sequer dialogam com o Mestre/Professor e retiram os menores das aulas, perdendo a 

oportunidade de contribuir para o processo de desenvolvimento e maturidade, 

profissional e pessoal, desse Mestre ou Professor. Cabe ressaltar que existem também 

pais/responsáveis que buscam tais informações, além de acompanharem as crianças 

diariamente e dialogarem com o Mestre/Professor, auxiliando no fomento da modalidade. 

Neste sentido, cursar uma graduação em Educação Física pode contribuir em 

diversos aspectos nas estratégias de ensino do Taekwondo: o respeito à individualidade – 

psicológica, comportamental e biológica – dos sujeitos; as características de 

desenvolvimento (cognitivo, social, psicológico e motor); estratégias para dialogar e 

motivar os alunos; valorização dos processos de ensino e aprendizagem, incluindo os 

aspectos lúdicos; segurança para lidar com possíveis acidentes, bem como argumentar 

com pais, familiares, alunos, parceiros e entidades de fomento; a adequação do ensino às 

questões fisiológicas da mulher; a organização e planejamento das aulas; valorização do 

papel do professor na sociedade. 

Uma delas estaria relacionada aos cursos superiores de Educação Física, que 

contemplam em seus Projetos Pedagógicos disciplinas que oportunizam aos egressos 

como elaborar projetos em parcerias público/privado que fomentem as práticas corporais. 

Além disso, tem-se o conhecimento e interpretação de Leis, tais como a de Incentivo ao 

Esporte (11.438/2006), que permite que empresas e pessoas físicas invistam parte do que 

pagariam de imposto de renda em projetos esportivos aprovados pelo Ministério do 

Esporte. Ainda no âmbito acadêmico, os cursos superiores de Educação Física podem 
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desenvolver projetos de extensão universitária, oferecendo aulas gratuitas às 

comunidades acadêmica e civil (incluindo aqui os estudantes de escolas públicas). A 

oportunidade de estabelecer parceria com os Cursos de Educação Física, em especial das 

universidades públicas, se torna mecanismo fundamental de inclusão e valorização do ser 

humano. 

A outra possibilidade que refletimos para ampliar o acesso ao Taekwondo 

seria pelo envolvimento das Federações Estaduais, que podem (e devem) promover o 

incentivo, apoio e fomento ao acesso da população de baixa renda. Comprovada a 

impossibilidade de custeio, essas instituições poderiam isentar os registros, inscrições de 

eventos e taxas de graduações de faixas. Tal iniciativa promoveria, a médio e longo 

prazos, uma mudança cultural no sentido de competir entre os Mestres e Professores, pois 

aqueles que promovessem a inclusão estariam à frente dos demais em relação à 

disseminação da modalidade e o desenvolvimento humano, político e social dos 

praticantes. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Um Mestre/Professor de Taekwondo deve analisar os objetivos dos alunos 

quando procuram a modalidade, se preocupar com a segurança deles, conhece-los cada 

vez mais, explicar regras, comportamentos, deveres e direitos e, por fim, mediar uma 

aula/treino adequado ao seu nível de desenvolvimento (motor, cognitivo e físico), com 

métodos adequados e estabelecendo contato direto com os pais/responsáveis. 

As instituições, como as academias, a Confederação e as Federações devem: 

integrar o aluno, preocupando-se com o desenvolvimento do sujeito e investir em 

segurança e melhores condições de trabalho para os Mestres/Professores; fomentar a 

modalidade, fazendo o seu verdadeiro papel no contato com os profissionais e alunos, de 

forma a construir um ambiente ético, harmonioso, apartidário, independente e amparado 

na isonomia – princípios norteadores da modalidade; apresentar maturidade e abertura 

para críticas e sugestões para o crescimento da modalidade. 

Mestres, Professores, Confederação, Federações e academias tem de ser 

conscientes que existe sim um mercado e que muitos profissionais são tomados pelo 

desejo do poder e da conquista. No entanto, faz-se necessária uma reflexão quanto ao 

momento vivido pela modalidade e a necessidade dos envolvidos a tantos fatores 

mercadológicos e desafios da sociedade enumerados no presente trabalho, terão a 

oportunidade de agregar e contribuir para uma formação digna dos sujeitos. 
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