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HISTÓRICO DO TAEKWONDO
O Taekwondo é uma arte marcial milenar, com indícios de surgimento há mais de 2 mil anos, numa
época em que a Coréia (berço desta arte) era dividida em três reinos: Silla, Koguryo e Baekche, que
viviam em constantes conflitos entre si e com seus vizinhos: China e Japão.
Nesta época, Silla, o menor dos três reinos, estava sempre sendo invadido pelos outros dois, como
também, por piratas japoneses, que se aproveitavam de sua fraqueza militar para saqueá-los.
A partir disso, surge um grupo de jovens aristocratas de Silla que se responsabilizariam pela proteção da
nação, conhecido como HWARANG.
Esse grupo treinava diversas modalidades de defesa e ataque como: arco e flecha, espada, bastão, lança,
táticas militares e TAE-KYON (técnicas de chutes) e acabou unificando península da Coreia pela 1ª vez
em 669 tornando-se conhecido por toda a nação, espalhando a sua prática (taekwondo) para todos.
Porém em 1909, a Coréia é invadida pelo Japão. Com o controle do país nas mãos do imperialismo
japonês, suprimem-se todas as modalidades culturais local, inclusive o TAE-KYON. Mas, a prática
continuava sendo executada clandestinamente por mestres ou passada de pai para filho.
Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o Japão perde prestígio e todas as suas colônias, entre
elas a da Coréia. Isso acabou gerando uma confusão, pois diversos mestres afirmavam ensinar a antiga
arte de TAE-KYON e com o passar dos anos, diversas escolas surgiram, também afirmando ministrar a
verdadeira arte: Soo Bak Do, Kwon Bop, Kong Soo Do, Tae Soo Do e Dang Soo Do.
Após isso, em 1955, houve um congresso reunindo os mestres de cada escola e foi decidida a
união dos estilos, adotando o nome de TAE SOO DO. Dois anos mais tarde, em 1957, foi novamente
mudada e adotada a nomenclatura que permanece até os dias atuais: TAE KWON DO. A tradução da
palavra TAEKWONDO é “O caminho dos pés e das mãos” e sua Filosofia segue princípios de disciplina,
honestidade, respeito, educação, paciência, integridade, cortesia, perseverança, auto-controle e espírito
indomável.
Daí em diante, o Taekwondo passa a alcançar pontos cada vez mais elevados no cenário do esporte
mundial, onde em 1980, é introduzido no COI (Comitê Olímpico Internacional). A crescente evolução do
Taekwondo como esporte olímpico se concretizou em 1988, nas olimpíadas de Seul, Coréia do Sul,
aparecendo como esporte de demonstração. Mas foi em 2000, nas Olimpíadas de Sidney, Austrália, que o
Taekwondo se tornou oficial e definitivo nos Jogos Olímpicos.

TAEKWONDO NO BRASIL
•
•
•
•
•

No final da década de 60 e início da década de 70, a Coréia enviou instrutores para todo o mundo,
inclusive para o Brasil. Os primeiros mestres a chegarem ao Brasil foram:
Mestre LIN – chegou 1969 na Bahia (não oficial);
Mestre SANG IN KIM 1970 – Convidado pelo governo Brasileiro;
Mestre KUN MO BANG 1971 – interior de São Paulo;
Mestre SAM MING CHO 1970 - que finalmente deu inicio ao Taekwondo em uma academia no
bairro da Liberdade.
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ORIGEM E ORGANIZAÇÃO
O TAEKWONDO é uma arte marcial de origem coreana, e atualmente um esporte olímpico que
praticado em 193 países em mundo inteiro.

Em nível mundial o TAEKWONDO é dirigido pela “THE WORLD TAEKWONDO FEDERATION com sede
em Seoul, na Coréia do Sul. Seu presidente é o Sr. Dr. CHUNG WON CHOUE.

No Brasil, o órgão máximo é a CBTKD - Confederação brasileira de Taekwondo, cujo presidente é o GrãoMestre CARLOS FERNANDES e sua sede localiza-se na cidade do Rio de Janeiro.
O TAEKWONDO de São Paulo é dirigido pela FETESP – Federação de Taekwondo do Estado de São
Paulo, cujo presidente é o Grão-Mestre YEO JUN KIM, mestre responsável da Academia Liberdade que é
1ª do Brasil fundada em 08 de agosto de 1970.

A FETESP .é a entidade representadora que tem a parceria junto a FUPE na realização dos eventos
universitários, Interlocutora dos Jogos Regionais e Jogos Abertos do Interior (JR e JAI) e Olimpíadas
Escolares.

TAEKWONDO NOS EVENTOS INTERNACIONAIS E SEUS REPRESENTANTES

O Taekwondo esta com representação nos seguintes eventos internacionais:
•
•
•
•
•
•

Olimpíadas Escolares (15-17), organizado COB e Min. Esporte;
Jogos regionais e Jogos Abertos do Interior, pela SEL/SP
Jogos Sul-americanos e Jogos Pan-americanos
Olimpíadas, (COI)
Olimpiadas de Juventude, (COI)
Jogos Militares e Uniersiade
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