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INTRODUÇÃO 

 

Trabalhar o corpo  e a mente  estimula o conhecimento, auto controle, a auto 

estima, o equilíbrio interior, muitas vezes é através do esporte que muitas crianças 

encontram seu caminho. 

 A criança, o adulto precisam de estímulos positivos para seu 

desenvolvimento  e lazer. 

Muitas vezes as pessoas  que vivem em áreas sociais deixam de aprender o 

novo, devido a falta de oportunidade. 

Trabalhar com Taewondo é fortalecer uma ligação entre o corpo e o 

movimento, transformar a reflexão entre sentimentos e humanidade. 

O taekwondo é uma arte marcial que envolve o combate, principalmente com 

as mãos vazias e utilizando o corpo inteiro. Suas técnicas englobam principalmente 

a autodefesa na aplicação de habilidades que incluem socos, chutes, saltos, 

bloqueios, defesas, esquivas e também métodos de matar inimigos.TAE significa 

chutar ou esmagar com os pés, KWON implica em bater ou destruircom as mãos ou 

pulsos e DO traduz-se no método ou caminho. (DRAEGER &SMITH, 1973, pg 75-

76). 

Segundo YONG (1976, pg. 13), o espírito é definido como uma força que tem 

poder tanto para criar quanto para motivar. Uma consciência criativa, sendo interior 

e a atividade física sendo exterior, podem tornar-se ótimas se forem coordenadas 

emperfeita harmonia de pensamento e de ação. Resumindo, quanto mais 

disciplinadae cultivada estiver a mente, mais disciplinado e cultivado será o uso do 

Tae-kwondo pelos estudantes. A sinceridade e o esforço conduzem à confiança, e 

aconfiança torna a pessoa apta a atingir seu fim. 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. DEFINIÇÃO DOS SENTIDOS E SIGNIFICADOS DO TAEKWONDO 

 

Segundo Marta (2000), os difusores das próprias artes marciais têm 

encontrado essa dificuldade de desarticular os significados entre uma arte marcial 

específica e a mesma ressignificada enquanto esporte, demonstrando uma prática 

muitas vezes confusa. 

A palavra Taekwondo (태권도), pode ser dividida em três partes: Tae (태) que 

significa pé, perna ou passo sobre, Kwon (권) que significa punho ou luta e Do (도) 

significa caminho ou disciplina. “Caminho” que, para as artes marciais, significa 

seguir uma doutrina/orientação de regras morais através da constante prática 

marcial (MENDONZA, 2007) referindo-se essas regras, no TKD, aos princípios 

humanos de cortesia, integridade, perseverança, autocontrole e espírito indomável. 

Assim, se dispusermos essas três palavras juntas teremos vários conceitos tais 

como “caminho dos pés e das mãos através da mente”( 9 TAEKWONDO. In: 

WIKIPEDIA: A enciclopédia livre. Disponível em: . Acesso em: 25.NOVEMBRO DE 

2018). 

Sobre a formação de atletas precoces Kunz (1994) afirma que há uma 

unilateralização de um desenvolvimento que deveria ser pluralizado: limitamos a 

uma modalidade a criança que está na fase de desenvolvimento de habilidades 

ainda gerais, onde saúde física e psíquica também é atingida como em casos de 

desilusões, fracassos e até mesmo pela falta de talento. O atleta precoce desde 

então, sentir-se-á excluído do mundo esportivo 

Quando o objetivo é ter rendimentos em um curto espaço de tempo isto 

implica em uma preparação precoce do indivíduo no meio esportivizado. Ao aluno 

iniciante, que em suas primeiras aulas aprende uma seqüência de chutes segundo o 

currículo pré estabelecido pela respectiva federação, desconsidera-se suas 

habilidades e cultura já existentes e sua predisposição a aprender e distancia-se sua 

cultura primeira da cultura elaborada (BONDÍA, 2002) para oferecer exclusividade a 

uma hierarquia de preparação técnica e física, mostrando uma tendência a 

homogeneização de conhecimentos e redução das complexidades (HILDEBRANDT, 

2001). 

Segundo Silva, Vianna e Vieira (2007), o Taekwondo sofre influências do 

fenômeno esportivo apresentando-se sobre regras rígidas de competição com 
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sentidos distantes daqueles que o regia enquanto filosofia marcial, impondo 

limitações tanto à expressão corporal quanto à sua filosofia em detrimento do 

aperfeiçoamento técnico, acarretando em mudanças no processo de ensino-

aprendizagem. 

A redução das complexidades do TKD é direcionada pelo sentido dado a 

prática, no caso, o sistema esportivo compõe-se de duas regras básicas a primeira 

no sentido de vencer (sobrepujar) e a segunda objetiva comparações entre 

rendimentos exigindo a padronização de condições materiais e técnicas 

(HILDEMBRANDT, 2001). 

Segundo Coletivo (1992), o programa de uma disciplina consiste em três 

princípios: 1) o conteúdo de ensino e sua sistematização, 2) o tempo necessário 

para o processo de apropriação desse conhecimento e 3) os procedimentos 

didático– metodológicos para ensiná-lo. Para tanto, refletir quanto aos sentidos e 

significados que compõe o TKD é passagem obrigatória para elaborar qualquer 

proposta enquanto conteúdo pedagógico que vise aprender a modalidade como 

mais uma forma de expressão corporal. 

O processo de industrialização e urbanização (séc. XVIII) transformou a 

sociedade de determinado tempo histórico e foi firmado um novo padrão de vida. O 

modelo capitalista também foi incorporado em determinadas atividades corporais e, 

aos poucos, atividades com as artes marciais vão sendo regulamentadas para 

assumir uma característica que regem o esporte moderno (BRACHT, 2003). 

Contudo, Pimenta (2007, p.01) expressa sobre a superficialidade com que os 

meios de comunicação (principais divulgadores da modalidade) apresentam essa 

manifestação corporal enquanto cultura oriental: "A falta de compreensão do público 

associada às informações superficiais advindas dos meios de comunicação e de 

grande parte da bibliografia referente às artes marciais, contribui de maneira efetiva 

para a manutenção do distanciamento que possui a massa, no que concerne aos 

determinantes de ordem sociológica desta atividade (...) a TV principalmente, tratam 

destas manifestações corporais como atividades de valor filosófico, de 

características místicas e transcendentais, muitas vezes marginalizando os 

processos históricos e sociais que contribuíram para a formação desta estrutura". 

Segundo Marta (2000), os difusores das próprias artes marciais têm 

encontrado essa dificuldade de desarticular os significados entre uma arte marcial 
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específica e a mesma ressignificada enquanto esporte, demonstrando uma prática 

muitas vezes confusa. 

A sabedoria oriental só é válida para o ocidente se considerarmos nossa 

própria história e contexto cultural. Não conseguiremos compreender o espírito e a 

importância prática que essas idéias têm para nós, a partir do puro intelecto ou do 

uso da razão. Precisamos antes, “pensar como orientais” para depois “compreende-

los” e somente então, “identificar” suas contribuições e “traduzi-los” para uma 

linguagem mais próxima do entendimento ocidental (LIMA, 2000, p.40.) 

 

2 -LUTAS E ARTES MARCIAIS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS 

 

Ensinar é “transmitir conhecimentos e habilidades em determinado tempo e 

espaço” e aprender é “memorizar conhecimentos e habilidades também em 

determinado tempo e espaço” (CALDEIRA, 2002) 

A  Educação Física (EF) inclusiva, imagina-se um programa com atividades 

compatíveis aos potenciais do público alvo em questão, e, também, adequado às 

suas necessidades, interesses e às suas possibilidades individuais, atendendo, 

ainda, às suas expectativas, com intuito de oferecer aos mesmos um trabalho 

eficiente e de qualidade que possa efetivamente inseri-los no processo educacional, 

atribuindo-lhes, inclusive, superação emocional (VIEIRA, 2009) 

Franchini et. al. (1996) conceitua o termo Artes Marciais como um processo 

criativo antropológico advindo de técnicas de combate que sofreram um processo de 

ressignificação, em que passam a ganhar valores proeminentes nos quesitos éticos 

e estéticos, sendo que o próprio termo “Arte” traz consigo elementos de uma 

“demanda expressiva, inventiva, imaginária, lúdica e criativa criada a partir de 

manifestações antropológicas relacionadas às Artes Marciais. Já o termo “Marcial” 

relaciona-se à mitologia, à dimensão dos conflitos humanos (lembrando que o termo 

marcial vem de Marte, o deus romano da guerra). Desta forma, o fenômeno Arte 

Marcial “ultrapassa as demandas pragmáticas e utilitaristas” do contexto das guerras 

no passado, podendo, então, ser inserida em um contexto de práticas corporais que 

aludem de alguma forma às práticas guerreiras e que formam, agora, uma “metáfora 

de guerra” (FRANCHINI et. al., 1996). 

Nakamoto et al. (2004) diz que as lutas podem ser abordadas segundo 

princípios operacionais, que conduzem a dois tipos de ação - o tocar e o segurar – e 



7 
 

a duas metas – direta e indireta, respectivamente. O autor separa, então, lutas que 

teriam ações de segurar com meta direta, como o Jiu-Jitsu brasileiro, e indireto, 

como o Judô, a ações de tocar com meta direta como o Caratê e com meta indireta 

como o Taekwondo. Espartero(1999) 

Fuller (1988) afirma que já é discutida a relevância e o potencial da 

transferência dos princípios, filosofias e técnicas das artes marciais para a terapia 

clínica. Muitos estudos longitudinais mostraram o valor potencial desta transferência 

em promover mudanças psicológicas positivas a jovens desestabilizados e a 

pacientes psiquiátricos com problemas de instabilidade emocional, sendo a prática 

das artes marcial também aplicada a crianças com necessidades especiais 

Sacks (1995) conceitua o “despertar de novas soluções para um problema” 

como “potencial criativo”, e este potencial pode ser encontrado não somente nos 

professores que se deparam com a necessidade de elaborar novas estratégias 

durante o processo de ensino aprendizagem, adaptando, desta forma, sua 

metodologia, seus canais de comunicação, etc., mas, também, é visto no próprio 

aluno, que deve desenvolver sua técnica de acordo com a característica tática da 

modalidade, criando, assim, uma nova organização apropriada às características e 

necessidades individuais 

Gomes (2008) é que as Lutas, de maneira geral, proporcionam uma infinita 

gama de possibilidades de soluções para os problemas do combate, sendo que as 

respostas táticas e a compreensão lógica destas devem ser apresentadas aos 

alunos com comprometimentos de forma que estes possam utilizar meios 

diferenciados para solucionar este problema apresentado. Além disso, é de 

responsabilidade do professor oferecer ao aluno essa variedade de possibilidades e 

não, somente, modificar um movimento/técnica. Isso torna o papel do educador 

físico fundamental durante o processo de aprendizagem do aluno deficiente, no que 

se refere às estratégias de ensino, adaptações dos procedimentos pedagógicos e 

orientação dos alunos deficientes e não-deficientes para que haja o 

compartilhamento adequado da prática vigente para todos os alunos 

Caldeira (2002) expõe em seu trabalho quando afirma que o atendimento a 

determinado grupo de alunos implica a reorganização e recriação de conteúdos, 

métodos e materiais de ensino, adequando-os às necessidades e interesses dos 

mesmos, o que só pode reforçar e afirmá-los como sujeitos socioculturais, cidadãos. 

Concordando, ainda, que o atendimento a determinado grupo de alunos implica a 
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reorganização e recriação de conteúdos, métodos e materiais de ensino, 

adequando-os às necessidades e interesses dos mesmos, o que só pode reforçar e 

afirmá-los como sujeitos socioculturais, cidadãos. Assim, já é conhecida a 

necessidade de adaptações neste processo de ensino para que o conteúdo seja 

tranquilamente transmitido a esta população, conteúdo que não deve diferenciar-se 

entre alunos com a deficiência e alunos sem a deficiência e, tampouco, excluir-se o 

acesso. 

 

3 A IMPORTANCIA DO TAEKWONDO NO TRABALHO SOCIAL 

 

Muita criança devido as condições financeiras acaba se afastando das 

atividades esportivas o que de fato é muito triste, muitas vezes e através de um 

trabalho social que a impede de se afastar do mundo social. 

Muitas pessoas não tiveram a oportunidade de encontrarem caminhos 

melhores e assim entram para o mundo do crime. 

A diferença e o trabalho social contribuem e muito para vida de muitas 

pessoas. Com o ECA foi construído o conceito de proteção integral e de defesa de 

direitos junto às crianças e adolescentes, intencionando-se a criação de um novo 

paradigma de entendimento da sociedade brasileira acerca das expressões que os 

envolvem. Para além das medidas de proteção destinadas às crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade, como também em situação de risco, 

volta-se o ECA para a real busca pela concretização de direitos, pautado em uma 

perspectiva que estabelece respeito e dignidade à “condição peculiar da criança e 

do adolescente como pessoas em desenvolvimento” conforme o Art. 6 (BRASIL, 

1990). 

“[...] o acesso aos direitos de registro civil, alimentação adequada, terra e 

moradia, trabalho decente, educação, participação política, cultura, lazer, esporte e 

saúde, deve considerar a pessoa humana em suas múltiplas dimensões de ator 

social e sujeito da cidadania” (BRASIL, 2010, p. 52). 

A realidade aponta que não bastam construir quadras somente, tampouco 

serviços assistencialistas, clientelistas, instrumentalistas e focalizados. São 

necessárias políticas públicas integradas que desenvolvam a cultura esportiva e 

seus valores éticos e sociais junto aos usuários e em rede com os demais 

equipamentos e serviços públicos. Neste debate é fundamental que assistentes 
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sociais dêem um sentido ético-político, teórico-metodológico, técnico-operativo e 

crítico-investigativo à atuação profissional, voltada à construção de direitos com a e 

para a classe trabalhadora. É preciso que o coletivo profissional se atente às 

diversas expressões da questão social2 em tempos de ofensiva do capitalismo 

tardio, assim integralizando conhecimentos e estimulando uma nova compreensão 

de realidade(ABI-EÇAB, 2015). 

A prática esportiva é muito mais que simples deslocamentos pelo espaço, 

saltando, nadando e batendo recordes. É produção de cultura em seu sentido mais 

amplo. É processo de produção de consciência saudável, em que os jovens 

competem, sim, mas aprendem a jogar com os outros, e não contra os outros. Essa 

lição é incorporada a seus valores, contrariando máximas sob as quais temos sido 

educados, do tipo “cada um por si e Deus por todos” (MARINHO, 2010, p. 23) 

Iamamoto (1995, p. 118), assim dificultando o descortinar de novos horizontes 

e o atrevimento para construir novos paradigmas de ação profissional. Com efeito, 

no debate acerca do cotidiano profissional, Baptista afirma categoricamente que o 

“problema da rotina não está, portanto nela própria – ela é algo necessário – mas no 

fato de ela ser imposta como um fim, em detrimento do real enfrentamento das 

questões e do processo de criação e renovação de conhecimentos e práticas”. 

Também é necessário considerar que ainda é precária a oferta de espaços sócio-

ocupacionais que comportam (ou comportariam) o assistente social como um 

profissional inserido na dinâmica interventiva de trabalho junto à defesa do direito ao 

esporte no Brasil. 

O Serviço Social, na qualidade de profissão crítica e engajada que prima pela 

luta por direitos, ampliação e concretização, precisa que seus profissionais estejam 

atentos às expressões da questão social em suas diferentes roupagens, para seus 

diferentes sujeitos e nos diferentes momentos históricos, sob os princípios de 

equidade; assim vivificando os rumos do Serviço Social afinado com os novos 

tempos, fruto da conquista histórica que se iniciou em 1967 com o Movimento de 

Reconceituação: O Movimento de Reconceituação se apoiou na dialética para 

impulsionar o pensamento crítico na profissão. A busca era fortalecer a prática 

institucional, todavia vinculada à organização dos movimentos populares da luta de 

classes. A teoria social de Marx (produção e reprodução da vida social) foi a primeira 

e mais forte influência teórica que embasou a vertente intenção de ruptura, seguida 
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de Gramsci com o entendimento de categorias como classes subalternas, de 

intelectual orgânico, entre outras (ABI-EÇAB, 2015, p. 13). 

 

4 Taekwondo adaptado(alunos com deficiência) e o trabalho social nas 

comunidades; atividade desenvolvida. 

 

A atividade realizada na sociedade de bairro do JD Tupã Riacho Grande SBC, 

crianças  de 04 até adultos e idosos sem limite de idade, acontece 2 a 3 vezes por 

semana,uma ONG BOMIES(Bombeiros Mirim do Estoril) público variado com 

prioridade nos PNE(pessoas com necessidades  especiais) e jovens e adolescentes 

L.A(liberdade assistida).O nome da equipe é Samasi Team. Criar condições reais 

para as crianças e adolescentes terem a oportunidade de um contato estreito com 

uma prática esportiva mais direcionada, envolvendo respeito e disciplina 

(democratizando a prática esportiva). Estimular os praticantes da necessidade e 

importância das regras do esporte: cortesia; integridade; Domínio de si. A formação 

do caráter humano com a encarnação da justiça, o adestramento do corpo, o 

desenvolvimento de técnica e o cultivo do espírito abrem o caminho da perfeição 

humana.O trabalho é muito gratificante pois o empenho e compromisso dos alunos 

emociona e da certeza do trabalho. 

O trabalho social auxilia no desenvolvimento motor, intelectual e social, 

Segundo Kim e Silva (2000), em 1967 muda a direção que vinha sendo dada à luta, 

de disciplina e defesa pessoal, e passa a se preocupar em inserir o Taekwondo no 

sistema esportivo. 

Para Bourdieu (1983) os esportes proletários caracterizam-se por 

demandarem maior energia física, portanto voltados para a juventude dominada que, 

ao ultrapassarem a idade adulta serão obrigados a afastarem-se de suas práticas 

esportivas: Entre as propriedades dos esportes “populares”, a mais importante é o 

fato deles estarem tacitamente associados à juventude, a quem espontânea e 

implicitamente, é creditada uma espécie de licença provisória que se expressa, entre 

outras coisas, pelo gasto de uma abundante energia física (e sexual), e de serem 

abandonados muito cedo 
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CONCLUSÃO  

 

O trabalho faz uma reflexão sobre a importância da educação física, do corpo 

e movimento. O taekwondo fortalece o trabalho com as lutas marciais fugindo as 

violências. As áreas sociais precisam ter pessoas que acreditem nesse caminho 

fortalecendo o trabalho com as crianças, adolescentes e adultos que acreditam e 

aposta no esporte. 

Muitas vezes e de alguns trabalhos sociais que saem grandes esportistas que 

fazem a diferença na vida de muitas pessoas.,  

Segundo Fonseca e Hoffmann,a luta está acrescentando ao aluno diversos 

benefícios que podem ser encontrados nas demais atividades esportivas tanto em 

seu aspecto motor quanto ao lado pedagógico e psicológico, que em diversas 

modalidades de lutasé tratado com grande importância. O aluno praticante pode 

desenvolver com asartes marciais autocontrole, administração de stress e raiva, lidar 

com o medo, criar estratégias entre outros valores como cooperação, solidariedade 

e o respeito que interferirão no seu comportamento com os demais. (2011) 

Silva dá conta de que o desenvolvimento de uma pessoa se faz ao longo de 

toda sua vida, as fases correspondentes à infância e adolescência são muito 

importantes para a formação do adulto que se seguirá. O fator de maior peso é a 

qualidade de suas experiências, e esperar desempenho muito além do que cada 

jovem em particular pode realizar no seu momento de vida pode gerar não só os 

abandonos das atividades esportivas como a negligência e o desenvolvimento de 

habilidades inadequadas no comportamento conseguem próprio e com o grupo 

social ao qual pertence. (2006, p. 296-297). 
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