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Resumo

O reconhecimento dos documentos existentes na literatura à respeito do tema do
presente trabalho, originou diversas etapas de trabalho ao longo do desenvolvimento da
pesquisa e para resumir são destacados os documentos clássicos como formadores da
concepção e os documentos específicos que representam desenvolvimento recente e,
neste caso, referindo-se objectiva e directamente a questões do tema (História e
Filosofia do Taekwondo) .
Através de uma revisão bibliográfica, análise crítica, de publicações sobre História e
Filosofia do Taekwondo e o seu enquadramento relacionamos ideias, pensamentos e
concluímos que o Taekwondo é seguramente considerado uma arte marcial e um
desporto pelas suas características mais directas pela sua história e futuro…
É das artes marciais mais apreciadas do mundo e, também, um dos poucos desportos de
luta a ser uma modalidade olímpica
Os mestres desta arte marcial começaram sempre por dizer que o Taekwondo é,
sobretudo, uma forma de vida. Muito mais do que a sua componente prática, o
Taekwondo incorpora uma filosofia e uma maneira de ser e estar perante o quotidiano e
as dificuldades com que nos deparamos diariamente.
Um dos conceitos chave é o EUM e YANG , que significa “bem-estar de toda a
humanidade”. “corpo-mente-vida”.
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Abstrat

The recognition of documents in the literature about the subject of this work,
creating several job steps along the development of research and to summarize
the documents are posted as trainers of classic design and the specific
documents that represent recent development and in this case , referring to
objective and questions directly to the subject (History and Philosophy of
Taekwondo).
Through a literature review, critical analysis of publications on history and
philosophy of Taekwondo and its environment relate ideas, thoughts, and
concluded that Taekwondo is certainly considered a martial art and a sport
whose

characteristics

most

directly

by

its

history

and

future

...

Martial arts is most appreciated in the world and also one of the few sports
struggle

to

be

a

Olympic

sport

The master of this martial art ever get to say that Taekwondo is primarily a way
of life. Much more than its practical component, Taekwondo incorporates a
philosophy and a way of being and belonging to the everyday and the difficulties
we

face

daily.

One of the key concepts is the EUM and yang, which means "well-being of all
mankind." "Body-mind-life."
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Introdução

O presente trabalho tem como objectivos, transmitir as linhas de força antropológicas,
Históricas e Filosóficas do Taekwondo, nas duas grandes áreas (a via marcial e a
desportiva).
O Taekwondo é uma arte marcial que surgiu, da necessidade do homem se
defender, nos primórdios da actual Coreia. Ao longo dos séculos esta arte marcial sofreu
uma evolução e adaptação a novos tempos. O último grande progresso do Taekwondo
foi o seu reconhecimento como modalidade olímpica em 2000. Como tal, esta
modalidade tem hoje em dia uma forte vertente desportiva.

ESDRM-Licenciatura Treino Desportivo

Página 3

Metodologia

O referencial bibliográfico é a base que sustenta qualquer pesquisa científica. Antes de
avançar, é necessário conhecer o que já foi desenvolvido em outros estudos . Assim, o
resume bibliográfico, contribui em muitos sentidos: construções teóricas, planeamento
da pesquisa, comparações e validação.

Para a elaboração da revisão bibliográfica, são sugeridos nove passos:

a. Assunto da sua pesquisa definido .
b. Reunir a bibliografia. Escolher referências fidedignas para ter uma visão
panorâmica sobre o assunto.
c. Ler a bibliografia reunida com atenção e listar as ideias principais.
d. Organize as ideias em seções e datas.
e. Dê preferência a ideias abordadas por diversos autores.
f. Conclua o a revisão bibliográfica identificando as principais ideias
discutidas no trabalho.
As principais fontes a serem consultadas para a elaboração da revisão de bibliográfica
são: artigos em periódicos, livros, working papers, teses, dissertações e artigos em
congressos

Desenvolvimento

1. Arte Marcial/Desporto de Combate/Modalidade Olímpica
O Taekwondo como Arte Marcial, devido a comunicação as diferenças culturais são
cada vez menos desconhecidas sendo o Taekwondo praticado nas mais diversas culturas
e pelas diferentes raças humanas em todo o mundo passando além de um conjunto de
técnicas (arte marcial) para ser um conjunto de princípios e acção.
O Taekwondo como desporto de combate, inserido nos desportos de combate olímpicos
conclui-se em termos históricos e antropológicos que, sofreram um processo de
evolução, não se mantiveram estagnadas e souberam adaptar-se ao decorrer dos tempos,
quer a nível da mentalidade das sociedades da época, quer a nível dos materiais, os
quais cada vez mais tiveram uma importância crescente para a prática destas.
Adaptado de Ferreira, J., (2005)
2. As Origens das Artes Marciais
O termo "artes marciais1" refere-se à arte da guerra e tem origem greco-romana,
estando vinculada aos deuses Marte, também conhecido como Ares. Assim, as artes
marciais, segundo esta mitologia, são as artes militares ensinadas aos homens.
Hoje, o termo Artes Marciais é usado para todos os sistemas de combate de origem
oriental e ocidental, com ou sem o uso de armas tradicionais.
No oriente, existem outros termos mais adequados para a definição destas artes, como
wu shu2, na China e Bu-Shi-Do, 3no Japão, que também significam artes de guerra ou
"caminho do Guerreiro".
Muitas destas artes de guerra do Oriente e Ocidente deram origem a artes que são
praticadas actualmente em todo o mundo, como: o kung fu, o taekwondo, a esgrima, o
arqueirismo (tiro com arco), o hipismo, boxe, Judo, luta olímpica, ninjutsu etc.
1

Artes Marciais – “conjunto de técnicas de luta individual originárias do Extremo Oriente.
Wu Shu – definição de artes marciais, caminho do guerreiro na China
3
Bu-Shi-Do - definição de artes marciais, caminho do guerreiro no Japão
2
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Os “Samurais” de um lado e os “Cavaleiros” de outro
eram considerados homens pertencentes a classes
superiores.
Tinham, em comum, um código de honra com textos
diferentes é claro, mas de base semelhante. Os códigos
de honra dos cavaleiros derivavam da condição social,
enquanto a prática das artesmarciais4 derivavam da
necessidade de exercer o poder, mesmo contra a

Samurais

vontade daqueles que a ele tinham que se sujeitar.
Nas Sociedades Antigas (do oriente), as artesmarciais

Figura 1 Luta de Samurais

“tinham como objectivo principal a eficácia em
combate”.

Há artes marciais, oriundas de várias zonas/regiões, sendo as chinesas, coreanas,
indonésias e japonesas, as de maior projecção internacional.
Entre elas contam-se o Judo, que desde 1964 faz parte dos Jogos Olímpicos, o Karaté,
disputado em campeonatos mundiais”, e,… o Taekwondo como a mais recente
disciplina olímpica, (adaptado de Enciclopédia do Conhecimento – 2001).

As Artes Marciais (artesmarciais – tudo junto) significavam, também, a escola da vida e eram consideradas como
grandeza de espírito (pureza da alma).
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3. As artes da luta também se dividem em três grupos:
Bugei5, Bujutsu6, Budo7
Não surgiram de um momento para o outro ou
do nada, é um produto essencialmente cultural.
Não se gerou espontaneamente, acompanhou o
Homem (oriental) na sua vivência, no seu
desenvolvimento,

adquirindo

significados

característicos a cada época, a cada tempo e
espaços específicos, significados esses que têm
uma real importância na ...“ciência do homem
tomado na globalidade das suas manifestações
e das suas dimensões” (teoria antropológica),

Figura 2 Gravura de dois lutadores

sendo sincronicamente biológico (anatómicofuncionais: traduzido na eficácia corporal das técnicas) e culturais (histórico-sociais: é a
transmissão e selecção de conhecimentos acompanhando a evolução das técnicas
corporais), verifica-se desta maneira uma coexistência mútua.
Analisando a história das artes marciais podemos concluir que nasceu na pré história
quando o homem primitivo sentiu a necessidade de lutar, fugir ou caçar para sobreviver.
Assim o homem à luz da ciência executa os seus movimentos corporais mais básicos e
naturais desde que se colocou de pé: corre, salta, arremessa, trepa, empurra, puxa e etc.
As necessidades de sobrevivência fizeram com que o homem cria-se sistemas de luta e
que fosse aperfeiçoando com o treino, conceito das artes marciais
5

Bugei = técnicas de guerrear com o aprendizado voltado à manipulação e domínio de equipamentos bélicos
tradicionais, como o arco e flecha, os diferentes tipos de espada, lança, alabardas, foices, bastões, machados,
correntes, dentre vários outros, característicos da época e região.
6

Bujutsu = É composto por um conjunto de técnicas do milenares, definido como as dezoito disciplinas de
combate, incluindo equitação e natação. Foi estabelecido após o período Kamakura japonês (1192-1333), após a
chegada da classe samurai ao poder, sendo sua prática limitada a membros da elite guerreira.
7

Budo = O budo é a evolução do bujutsu, juntamente com o bugei. Contudo, o budo foi dividido em duas linhas de
evolução: a linha desportiva competitiva e a linha de estudo da técnica marcial
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Breve História do Taekwondo
1. História Antiga
1.1 Os três Reinos
Três reinos (KOGURYÔ, PAEKCHE e
SILLA) partilharam os primeiros tempos
históricos da Coreia (18 AC a 668 DC). As
frequentes guerras e alianças entre estes três
reinos favoreceram a difusão das culturas,
artes e técnicas de cada um deles,
estabelecendo as bases para o que mais tarde
viria a ser uma nação unificada.
Os

três

reinos

da

península

OS Três Reinos
Koguryô, Paekche e Silla

coreana,

guerrearam-se durante cerca de seis séculos

Figura 3 Os Três Reinos

pelo controlo da península coreana. Mas foi a
presença ameaçadora da vizinha China, que levou os chefes das tribos a unificarem
os seus esforços para organizar uma resistência conjunta dando origem ao reino que
se denominou de Silla Unificada.
1.2 KOGURYÔ (37 AC A 668 DC)
Este reino situava-se no Norte da Península Coreana, fazendo fronteira com a
Manchúria. Era baseado numa organização fundamentada no reconhecimento do
mérito individual. Existem referências a um rei como sendo o criador de uma elite a
que teria chamado Son Bae. 8Eram homens que praticavam a virtude, que viviam em
grupo, devotados não só à guerra, mas também ao estudo e a obras a favor da
comunidade. Os guerreiros que demonstravam maior bravura, mais inteligência,
normalmente eram recompensados com cargos de maior responsabilidade.
Formavam uma elite dentro da elite.

8

Son Bae (significa o mais antigo ou superior, aquele que detém poderes fora do normal ou aquele que é
mais sábio).
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Eram, neste período, organizados festivais chamados SIN SU DO 9, onde entre outras
coisas se realizavam exibições de uma luta TAEK GYON

10

e competições de SOO

BAK11, formas de luta desarmada, onde, os vencedores, eram escolhidos para futuros
guerreiros de SON BAE. De entre estes, aquele que demonstrava uma perícia
excepcional, era designado Mestre ou Professor. Era quem, em caso de guerra,
deveria conduzir os SUN BAE na defesa da sua província.
Os registos históricos, deste período, são escassos e pelo facto da Coreia se ter
transformado num reino hermético (misterioso/oculto) até finais do século XIX,
existem poucas traduções. No entanto, pinturas encontradas em túmulos reais de
Tumsko (Muyong Chong e Kakjo Chong) suportam pelo menos, a teoria de que eram
efectuadas competições de luta desarmada.
1.3 PAEKCHE (18 AC a 600 DC)
Os registos deste período ou reino são bastante escassos, contudo sabe-se que os
nativos praticavam uma espécie de jogo (Talmaji SSAM) e uma forma de luta onde
eram utilizados as mãos e os pés o TOSUKONG KWON, era praticado por
guerreiros, o que leva a acreditar que estas actividades serviam para celebrar datas
festivas e, também, para seleccionar os homens mais capazes para os tempos de
guerra.
1.4 SILLA (57 AC a 668 DC)
Foi neste reinado que se concretizou a unificação da península sob o nome de SILLA
UNIFICADA (668 a 936). Estes cerca de 300 anos correspondem a uma idade de
ouro das artes e das ciências. Na sua capital KÛM SONG (cidade de ouro – actual
Kyôngju), viveram os maiores sábios e artistas da época naquela zona. Um dos
pilares florescente foi uma organização militar e social, criada pelo Rei Jim Heung,
designada por HWA RANG DO 12e inspirada nos SON BAE de Koguryô.
Esta organização que de certo modo encontra alguma semelhança nos cavaleiros
9

Sin Su Do – Momentos festivos
Taek Gyon – luta de exibição
11
Son Bak – Formas de lutas desarmadas
12
Hwa Rang Do – Elite de militares de grande devoção ao rei, vieram influenciar a prática sistematizada
da artes marciais.
10
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medievais do ocidente, regia-se por princípios morais rígidos e cultivava o domínio
das artes da guerra.
Entre as técnicas da cavalaria, espada, lança e outros instrumentos de guerra,
praticavam uma forma de luta SOO BAK. A sua conduta pressupunha uma lealdade
incondicional ao seu País, respeito e obediência aos seus progenitores, coragem em
batalhas e discernimento no uso da violência.
Esta elite de guerreiros era formada exclusivamente por jovens, membros de famílias
nobres que, paralelamente, ao ensino da arte da guerra recebiam dos seus tutores,
muitas vezes monges budistas, uma instrução literária e artística, aprendendo poesia,
pintura, escrita, etc..
Os HWA RANG DO viriam a influenciar a prática sistematizada das artes marciais
coreanas e do Taekowndo praticado hoje. Quer com o SOO BAK, quer com o seu
código de conduta e honra.
1.5 AS DINASTIAS KORYO (936 A 1392) e DINASTIA YI (1392 a 1910)
Durante o período da Dinastia Koryo, a prática de luta desarmada, o SOO BAK ou
SOO BAK HEE, continuou a ser uma actividade muito apreciada, não apenas como
desporto mas, como uma disciplina militar e sistematizada.
Documentos da época testemunham o reconhecimento que vários Reis demonstraram
em relação a peritos desta arte, nomeando-os para cargos de chefia no exército, mas
apesar dos confrontos entre os especialistas ser realizado publicamente, a prática
desta artemarcial, estava interdita aos cidadãos. Era, considerada, uma actividade
puramente militar.
Na Dinastia YI, a popularidade do SOO BAK cresceu ainda mais. A sua prática
generalizou-se e toda a população teve acesso à técnicas de luta, ao contrário do que
aconteceu na dinastia de koryo, em que os militares monopolizavam esta actividade.
Para tal desenvolvimento contribui o primeiro livro de que se tem conhecimento,
com um programa sistematizado de formas e movimentos de SOO BAK e TAE
GYON13, divulgando o conhecimento ao público. Mantido como prova de admissão
à carreira militar e como uma das suas disciplinas curriculares, o ancestral do
TAEKWONDO tornou-se num desporto nacional bastante admirado e praticado por
todos.

13

Tae Gyon – arte marcial milenar coreana
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História Moderna

Depois da libertação do Domínio
Japonês a 15 de Agosto de 1945, os
anciãos da comunidade Coreana de
Artes Marciais reuniram-se para fazer
reviver

as

Artes

Marciais

Tradicionais.
Mesmo assim, a unificação das artes
marciais coreanas foi bastante lenta e
com alguns percalços. A primeira
reunião de Mestres realizou-se a 11
de Abril de 1955, com objectivos de
organizar e unificar os Kwan’s14. O
primeiro nome escolhido, por este
conselho superior de mestres, para a
futura arte marcial do Povo Coreano
de consenso foi: TAE SOO DO.
Entretanto este nome foi alterado dois

Histórica e decisiva reunião 11/04/1955

anos depois para TAEKWONDO
(1957). De referir que este nome foi
escolhido pelo General Hong Hi,
Choi.

Tal

escolha

Figura 4 General Choi e a Unificação das artes Marciais

deve-se

principalmente pela semelhança encontrada com o Tae kyon (ancestral artemarcial
coreana).

14

Kwan’s – Escolas de artes marciais, A Escola “Chung Do Kwan” foi a primeira, a maior e a mais influente “escola”

de Taekwondo” que emergiu naquela altura na Coreia. Existem várias explicações sobre a história da “Chung Do
Kwan/escola” depois de 1945. O fundador desta escola foi o Mestre Won Kuk Yi de nacionalidade Coreana, iniciouse na prática do estilo de Karaté (Shotokan) no Japão, no período de ocupação da Coreia.
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Destes esforços conjuntos nasceu a
Korea Taekwondo Association (KTA)
– Associação Coreana de Taekwondo,
em 14 de Setembro de 1961.

Em 1963, o Taekwondo foi aceite
como prova oficial no 43º Festival
Atlético Nacional. Desde o principio
dos anos 60, muitos Instrutores de
Taekwondo Coreanos foram enviados
para todo o mundo, promovendo e
ensinando o Taekwondo. Devido a
isto, o Taekwondo gozou de uma
popularidade

global

como

Won Kyu Um (Chung Do Kwan) é autoridade.
Cerimónia de fundação da Korea Taekwondo
Association (03/09/1959)
Em pé Soon Bae Kim (Chang Moo Kwan), Jong
Woo Lim (Oh Do Kwan), Ko Jae Chun (Oh Do Kwan),
autoridade e Sun Koo Kim (Chang Moo Kwan),
sentados: Hwang Kee (Moo Duk kwan), Kwei Byung
Yoon (Jidokwan), Gen. Choi Hong Hi (Oh Do Kwan),
Byung Chik Ro (Song Moo Kwan) autoridade, Nam
Sook Lee (Chang Moo

uma

actividade físico-desportiva pratica em
todo o Mundo. Este acolhimento foi
também marcado pela ascensão do
Combate Livre (Kyorugi15) como a
principal

matéria

desenvolvida

pelos

de

Taekwondo
milhares

de

competidores espalhados pelo mundo.

Equipa dos peritos militares da Oh Do Kwan em
Taiwan, 1959
Em 1º Plano o oficial militar mestre Nam Tae Hi.

Figura 5 Fundação da KTA - Festival Atlético Nacional

15

Kiorugi- Combate de Taekwondo
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Em 1972 foi desenhado e construído em Seul um
ginásio

de

forma

estranha.

É

denominado

Kukkiwon16, e o seu objectivo é a promoção,
desenvolvimento e treino de Taekwondo.

Um ano mais tarde, em 1973 foi levado a cabo o 1º
Kukkiwon (1972)

Campeonato Mundial de Taekwondo, realizado em

Sede Mundial do Taekwondo

Seul, capital da Coreia, tendo contado com a
participação de dezoito países. Nesta altura foi
formada a World Taekwondo Federation (WTF).
Desde 1987, os Campeonatos Mundiais têm sido
realizados de dois em dois anos.

O Quartel-General da WTF está localizado, em Seul,
1º Campeonato do Mundo de
Taekwondo (1973)

Coreia. A WTF é o corpo oficial internacional para
controle do Taekwondo e conta actualmente com
mais de 172 países filiados.
A

WTF

é

actualmente

reconhecida

pelo

Figura 6 Kukkiwon / 1º Campeonato do Mundo

International Olympic Committe (COI – Comité
Olímpico Internacional) e pela General Association of the International Sports
Federations (GAISF – Associação Geral das Federações de Desportos Internacionais).

16

Kukkiwon – Sede mundial do Taekwndo, escola de cinturões negros.
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Breve História do Taekwondo em Portugal
O Taekwondo chega a Portugal no ano de 1974 iniciandose no Sporting Clube de Portugal. Foi contratado para
ministrar o ensino desta Arte Marcial o Grão-Mestre 6.º

Chung Som Young

DAN Chung Son Young (actualmente 9.º DAN).
Um ano depois, ou seja, em 1975 foi fundada a
Associação Portuguesa de Taekwondo (APT) – a
primeira associação no país, com o objectivo de
normalizar a prática e atribuir títulos de graduação de
Cintos Negros e Campeões Nacionais.
Após a graduação dos primeiros praticantes de Taekwondo

Fundador do
Taekwondo em
Portugal

à Cintos Negros começam a surgir escolas e clubes, um
pouco por todo o lado, onde se pratica o Taekwondo.

Figura 7 Mestre Chung

Dez anos depois surge a Associação Portuguesa de
Taekwondo –Zona Norte (em 1985).
Em 1985 o Mestre Chung deixa o Sporting Clube de Portugal. A saída do Mestre viria a
provocar uma grande ruptura entre: os cintos negros, as instituições e os principais
elementos do Taekwondo. O motivo desta situação deve-se, principalmente, pelo
surgimento de algumas divergências entre a instituição APT e o Mestre Chung.
Em 1987 é fundada a Associação Portuguesa de Taekwondo - Mestre Chung.
A partir desta altura fala-se com mais afinco a ideia de uma Federação com objectivos
de supervisionar e desenvolver a actividade do Taekwondo Portugal. Mais tarde, cria-se
uma comissão instaladora que depois de sucessivas reuniões constituiria a Federação
Portuguesa de Taekwondo (F.P.T.).
Entre 1987 e 1995 cria-se um clima de incerteza, de desconforto e de grande confusão.
Vão surgindo um pouco por todo o País associações de Taekwondo. Umas com cariz
territorial e outras de cariz nacional.
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Federação Portuguesa de Taekwondo
A Federação Portuguesa de Taekwondo é a instituição
máxima no nosso País, com objectivos de promoção,
divulgação e desenvolvimento do Taekwondo enquanto arte
marcial em geral e actividade desportiva em especial.
F.P.T. é reconhecida pela World Taekwondo Federation
(WTF), pela European Taekwondo Union (ETU), pelo
Comité Olímpico Português (COP), pelo Instituto Desporto
de Portugal (IDP) e pela Confederação do Desporto de

Federação Portuguesa de
Taekwondo (UPD) 1992
Comité Olímpico de
Portugal(COP)

Portugal (CDP).

Confederação de Desporto de
Portugal(CDP)

A F.P.T. foi fundada em 27 de Novembro de 1992 e está

Instituto de Desporto de
Portugal (IDP)

estruturada de acordo com o Regime Jurídico das
Federações Desportivas, estabelecido pelo decreto-lei n.º
144/93 de 26 de Abril e publicado no Diário da Republica

European Taekwondo Union
(ETU)

n.º 97, de 26 de Abril de 1993, I Série A e é, também, uma

Word Taekwondo de
Federation(WTF)

Entidade de Utilidade Pública Desportiva.

Presidentes da FPT

O Artigo 7º de Decreto-lei n.º 144/93 diz que: “O Estatuto
de Utilidade Pública Desportiva atribui a uma Federação
Desportiva, em exclusivo, a competência para o exercício,
dentro do respectivo âmbito, de poderes de natureza
pública, bem como a titularidade de direitos especialmente
previstos na lei”.

1º António José de Almeida
1992 a 2004
2º Júlio Milheiro da Costa
2004 a 2007
3º José Luís Sousa
Desde 28 de Abril 2007

A Federação Portuguesa de Taekwondo é reconhecida pelo
Estado Português como Entidade de Utilidade Pública
Desportiva (UPD). Abre-se assim uma nova página para o

Figura 8 Federação Portuguesa de
Taekwondo

Taekwondo Português, proporcionando a todos os atletas o ónus para a prossecução do
fenómeno social que é o Taekwondo, enquanto uma forma de manifestação desportiva.
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Associação de Taekwondo de Santarém

A Federação Portuguesa de Taekwondo é a instituição
máxima do distrito de Santarém, com objectivos de
promoção, divulgação e desenvolvimento do Taekwondo
enquanto arte marcial em geral e actividade desportiva.
A Associação de Taekwondo de Santarém, está filiada na
Federação Portuguesa de Taekwondo desde 1993
Presidentes da ATSantarém

A A ATSantarém, foi fundada em 1992 e está estruturada
de acordo com o Regime Jurídico das Associações
Desportivas, Publicado no Diário da República n.º 37 - III
série de 13-2-1993

1º José Luís Sousa
1992 a 2002
2º Luís António Queijo
2002 a 2004
3º José Luís Sousa
2004 a 2007

Estão filiados na ATSantarém 14 Clubes, num total de cerca
de 400 atletas.

4º Rufino Figueiredo
Desde Março de 2007

Figura 9 Associação de Taekwondo de
Santarém

ESDRM-Licenciatura Treino Desportivo

Página 12

Taekwondo (Significado)
Taekwondo é, por si só, Arte Marcial/Desporto de Combate que nos últimos anos tem
sofrido mais mutações, quando comparada com outra actividade semelhante, como uma
milenar Arte Marcial até ser conhecido como um Moderno Desporto Olímpico.

A definição literária (meados do século XX), TAE KWON - DO era puramente Arte
Marcial com algumas ingerências no combate livre sem armas, onde:
TAE

- significa pontapear ou bater com o pé.

KWON

- significa defender, golpear ou destruir com a mão.

DO

- o caminho ou a arte em si.

Assim, Tae kwon - do, significa a arte de dar pontapés, defender e bater.
Naquela época, “Tae Kwon - Do“, significava a arte de dar pontapés, defender e bater.

Modernamente TAEKWONDO é traduzido literalmente como uma tríade de sistemas
com características muito próprias, ou seja:
TAE

- sistema de técnicas de pernas.

KWON

- sistema de técnicas de braços.

DO

- sistema ou método de treino.

Assim, “TAEKWONDO”, significa um sistema de técnicas e movimentos corporais
executados com o máximo de potência, velocidade, precisão e equilíbrio. Actualmente o
Taekwondo além de ser um desporto inserido nas modalidades de confronto e oposição
directa ... é, também, um Moderno Desporto Olímpico ”, Souza, J. (1999).
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Os Princípios do Taekwondo
O Taekwondo como todas as Artes Marciais, tem princípios, normas e regras
fundamentais que todos os praticantes devem procurar transmitir e cumprir:
Cortesia (YE UI) - Deve estar sempre presente nos relacionamentos de
interacção pessoal. Representa a delicadeza, o trato fino, a modéstia e o respeito pelo
próximo.
Integridade (YOM CHI) - Devemos praticar qualidades de princípios de
honestidade, rectidão, imparcialidade e sentido de justiça.
Perseverança (IN NAC) - Deve ser demonstrada firmeza quando assim se
justificar e procurar incessantemente o conhecimento pessoal de todas as coisas.
Autodomínio (GUK GI) - Procurar conter-se em determinadas situações.
Evoluindo e procurando vencer as dificuldades que possam surgir no dia a dia.
Espírito Indomável (BAK JUL BUL KUL) - Procurar enaltecer, a cada dia,
disposição intelectual e moral para manter viva os princípios e caminho escolhido na
procura do bem estar físico e intelectual.

Princípios
do
Taekwondo
CORTESIA
INTEGRIDADE
PERSEVERANÇA
AUTODOMÍNIO
ESPIRITO INDOMÁVEL

Figura 10 Os Princípios do Taekwondo

ESDRM-Licenciatura Treino Desportivo

Página 14

A Filosofia do Taekwondo

O paradigma oriental genericamente subjacente à sua cultura e neste caso à prática do
Taekwondo: SAM JAE – os trê elementos – e o princípio do EUM e YANG (negativo e
positivo) ligado ao TAEGUK.
Naquele tempo os filósofos procuravam saber o que é isto de estar vivo, mas sobretudo
como estar vivo o melhor possível. Desta forma davam vida às suas teses.
A herança de Sócrates e Platão, recuperada na Idade Média, direccionou a busca
filosófica para definições universais e conceptuais. No fundo, procurava-se, clarificar os
conceitos ideais do Bem, do Belo, da Justiça ou do Ser, etc.
A Coreia sofre influências culturais da vizinha China, nomeadamente dos preceitos
éticos do Confucionismo e da metafísica do Taoísmo.
O Homem e a Natureza estão estritamente interligados, afectando-se reciprocamente.
Assim, como as forças da natureza podem trazer prosperidade ou desastre ao Homem,
desta forma, pode ele próprio romper o delicado equilíbrio da natureza com as suas
faltas, pois o Céu, a Terra e o Homem, que os coreanos denominam de SAM JAE17,
constitui uma unidade indivisível, única, que é governada pela lei cósmica do TAO ou
TAEGUK18, o eterno retorno do EUM e YANG19.

17

Sam Jae – Céu, Terra e Homem
Taeguk - Representa a filosofia oriental mais profunda e a visão filosófica da origem do Mundo e da
Vida
19
Eum e Yang – Positivo/Negativo ; Forças opostas.
18
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1 A relação com o Taekwondo

É assim que a trindade SAM JAE – Céu, Terra e o Homem e o eterno retorno da
imutabilidade das mudanças EUM e YANG são fundamentais como indicadores
teóricos para a filosofia prática que se pretende que seja o Taekwondo.
A sua prática implica os três elementos, numa dimensão menor: Corpo, Mente e Vida,
ligados num princípio vital, por isso não devem estar separados. É nesse sentido que o
Taekwondo se apresenta como um processo, um caminho de aprendizagem em direcção
ao absoluto. A saúde do corpo, a paz da mente dão a harmonia, em primeira instância,
ao próprio. Depois com os outros e finalmente com o universo. É através do exercício
físico Taekwondo que se concretiza o ideal coreano de bem do universal e da
humanidade.
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O Aspecto Filosófico do Uniforme (Dobok)
O Dobok20 é o Uniforme de Treino do Taekwondo. O Dobok tem a cor branca (calças e
casaco) e pela cintura o praticante deve envergar o cinturão correspondente a sua
graduação.
Através da história da Coreia, pensa-se que o Dobok (ou algo semelhante) era usado
pelo povo da era de Koguryo.
O Dobok tem o seu princípio filosófico no traje (roupa) do povo Coreano (hanbok21). O
uniforme do Taekwondo é muita semelhante ao hanbok, onde facilmente se pode
verificar o “V” do casaco.
Deve ser mantido, sempre, limpo e deve ser usado com respeito e dignidade por todos
os

praticantes

qualquer

Os detentores de Graduação de DAN

que
22

seja

a

graduação.

(Cinturão Negro) devem usar um Dobok com a

gola negra, símbolo de maioridade na prática do Taekwondo.

Dobok Kup / Dobok Dan
Figura 11 Uniforma de Taekwondo

20
21

22

Dobok – Uniforme/Traje para a prática do Taekwondo
Hanbok - Traje tradicional do povo Coreano

Dan – Todos os atletas com graduação de cinturão negro.
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O Aspecto Filosófico do Cinturão (Ti23)
1. A introdução da graduação
Em 1882 foi criado, pela primeira vez, um sistema de

As cores dos Cinturões de
Taekwondo

graduação de KYU (branco) e DAN (negro), pelo Mestre

KUPS

Jigoro Kano (Judo). Este sistema foi rapidamente adoptado
pela maioria dos mestres/instrutores de Karaté e outras artes
marciais. Esta sistematização foi criada com o objectivo de
diferenciar os conhecimentos adquiridos pelos praticantes.
Nesta altura, a graduação mais alta era o 5º DAN, e foi
usado até ao ano de 1964. A partir daqui foram introduzidas
etapas até a décima, ou seja, o 10º DAN.
O Taekwondo não foi excepção nesta sistematização,
criando um sistema próprio de graduação de Kup’s e Dan’s.
DANS

2. As cores dos Cinturões
O sistema de cores utilizado pelo Taekwondo foi
inicialmente

estabelecido

pelas

cores:

branco,

azul,

vermelho e negro.
Mais tarde, foi introduzido a cor amarela em honra a
Monarquia. E, actualmente, também é usada a cor verde
conectada com a esperança do povo Coreano.

Conhecimento

Mestria
Sabedoria

Figura 12 Cinturões

23

Ti – Cinturão de Taekwondo, expressa a graduação do atleta

Taekwondo e os Jogos Olímpicos

Taekwondo apresentou-se, pela primeira vez, como
Modalidade de Demonstração aos “Jogos” nos XXIV
Jogos Olímpicos em Seul (Coreia) de 5-8 de Setembro
de 1988.
Jogos Olímpicos
Seoul 1988
(Modalidade de Demonstração)

Nos XXV Jogos Olímpicos em Barcelona (Espanha) de
3-5 de Agosto de 1992, Taekwondo volta a ser
modalidade de demonstração,
Na 103.ª Reunião do COI a 04 de Novembro de 1994 em
Paris (França), Taekwondo é finalmente incluído no
programa olímpico.

Jogos Olímpicos
de Barcelona 1992
(Modalidade de Demonstração)

Nos XXVI Jogos Olímpicos em Atlanta (USA) - 1996, o
Taekwondo interrompe a sua participação nos JOGOS,
respeitando o

ciclo

de integração

ao programa

estabelecido para as novas disciplina olímpicas.

Nos XXVII Jogos da Era Moderna, Taekwondo, é,
finalmente uma disciplina olímpica e toma parte efectiva
do

programa

dos

Jogos

Olímpicos

de

Jogos Olímpicos de Sydney
2000

Sidney

(Austrália) - 2000, Taekwondo foi representado por

Figura 13 Jogos Olímpicos 1

103 atletas de 51 países. A competição foi realizada no
período de 27-30 de Setembro de 200

ESDRM-Licenciatura Treino Desportivo

Página 1

Nos XXVIII Jogos Olímpicos (Atenas - 2004), o
Taekwondo, apresenta-se pela segunda vez no
programa olímpico. Estiveram em prova 124 atletas
representando 60 nações de todo o Mundo.
Principais Alterações, redução da área de combate
para 10x10m

Nos XXVIV Jogos Olímpicos (Pequim - 2008), o
Taekwondo é representado pela 1º vez por um atleta

Jogos Olímpicos de Atenas 2004

português, 7º Classificado.
Principais Alterações, redução da área de combate
para 8x8m
Pontuação da técnica na cabeça – 3 pontos

Nos XXVV Jogos Olímpicos ( Londres - 2012) por

Jogos Olímpicos de Pequim 2008

realizar.
Principais Alterações,

Coletes electrónicos, Vídeo

replay, redução para 2 árbitros de canto,
Técnicas com giro ou em salto contabiliza mais um
ponto.

Jogos Olímpicos de Londres 2012

Figura 14 Jogos Olímpicos II
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A prática do Taekwondo obedece a uma disciplina particular e peculiar das Artes
Marciais. Por isso devem os Mestres, Instrutores, Monitores e alunos pautarem-se por
uma conduta e atitudes de integridade e de respeito.
O objectivo final do Taekwondo é o enriquecimento pessoal e absorção dos ideais
filosóficos (valores morais) que as Artes Marciais perseguem, através de uma disciplina
rigorosa, quer ao nível mental, quer ao nível prático.
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A Cultura do Taekwondo
"A Cultura do Taekwondo" tem por base duas dimensões fundamentais: a Dimensão
prática e a Dimensão espiritual.
A Dimensão Prática fundamenta-se nos princípios, nas técnicas e nos movimentos que
oferece um trabalho muscular intenso ao solicitar, permanentemente, a potência
anaeróbia láctica (jogo de destreza no toque com as pernas).
A Dimensão Espiritual encerra em si uma trilogia fundamental da cultura do
Taekwondo, ou seja: o aspecto técnico, o aspecto artístico e o aspecto filosófico.

Adaptado de Mtr. Kyong M. Lee

Dobok Traje para
treino de
Taekwondo

Ti – Cinturão de
Taekwondo
Hanbok – Traje tradicional
do povo Coreano
Figura 15 Cultura do Taekwondo
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Conclusão
Através de uma revisão bibliográfica, análise crítica, de publicações sobre História e
Filosofia do Taekwondo e o seu enquadramento relacionamos ideias, pensamentos e
concluímos que o Taekwondo é seguramente considerado uma arte marcial e um
desporto pelas suas características mais directas pela sua história e futuro…
É das artes marciais mais apreciadas do mundo e, também, um dos poucos desportos de
luta a ser uma modalidade olímpica
Os mestres desta arte marcial começaram sempre por dizer que o Taekwondo é,
sobretudo, uma forma de vida. Muito mais do que a sua componente prática, o
Taekwondo incorpora uma filosofia e uma maneira de ser e estar perante o quotidiano e
as dificuldades com que nos deparamos diariamente.
Um dos conceitos chave é o EUM e YANG , que significa “bem-estar de toda a
humanidade”. “corpo-mente-vida”.
No sentido mais prático, o Taekwondo é um instrumento de defesa e resposta perante
“ataques”, não apenas físicos, mas também simbólicos – as dificuldades e adversidades
que o quotidiano nos coloca.
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Web Site:

www.institutolee.com/Historia.php
www.olimpic.org
www.koreataekwondo.org
www.wtf.org
www.kukkiwon.or.kr
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