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RESUMO 

 

Meu objetivo através deste trabalho é ressaltar a importância da prática do 

Taekwondo na vida das pessoas e o quanto ele contribui para a mudança de vida.  

Toda a minha trajetória como atleta e também toda experiência de mais de 

20 anos como professor me permitiram conhecer e reconhecer nas pessoas o quanto 

a prática desta modalidade influencia na mudança de atitude, pensamento e 

consciência.  

Os grandes responsáveis por esta transformação são os elementos base 

trabalhados na prática desta arte marcial: Respeito, lealdade, autocontrole, 

integridade, perseverança e cortesia; todos eles contribuem – e muito, para a 

formação de cidadãos mais conscientes, íntegros, fortes fisicamente e mentalmente; 

influenciando a forma que cada praticante se relaciona com a sociedade.  

Apresentarei a seguir um pouco de minha história, meus trabalhos 

realizados nos projetos sociais e, por último, uma pesquisa com relatos dos meus 

alunos que comprovam de que forma e como o Taekwondo mudou a vida de cada um.  

Espero poder valorizar ainda mais a importância desta arte que tanto amo, 

transformou a minha vida e que utilizo como ferramenta para transformar a vida do 

maior número de pessoas que eu puder durante a minha existência. 
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1. INTRODUÇÃO 

Taekwondo - Caminhos dos pés e das mãos, o caminho para onde a minha 

vida foi direcionada, é a minha grande paixão é o que eu acredito, é a minha verdade, 

minha força, é o que eu ofereço aos meus alunos através de minha aula: a 

possibilidade de ser, de se conhecer e reconhecer, a oportunidade de se amar mais e 

respeitar mais o próximo; de acreditar que a vida começa quando olhamos para o 

outro com humildade, respeito e temos coragem e seguir a vida de cabeça erguida e 

com muita fé. 

 

Foto 1 – Mestre Márcio Eugênio Dutra 

 

Arquivo pessoal  

 
Essa paixão pelo Taekwondo iniciou aos 12 anos na cidade de Guarulhos, 

no ano de 1987. Tive a oportunidade de competir no país inteiro e internacionalmente; 

ser campeão no tatame e na vida, pois através deste esporte me realizei como atleta 

e pessoa e ganhei uma grande família e muitos amigos.  

Lutei na China, Coréia, Canadá, Cuba, Argentina, Colômbia, Paraguai e 

Peru. Em 1996 foi o primeiro a conquistar a medalha de prata na Copa do Mundo de 

Taekwondo que aconteceu no Rio de Janeiro - título nunca conquistado até hoje por 

um brasileiro.  

Participei também de três amistosos internacionais que fui campeão:  Brasil 

x USA, Brasil x Coreia e Brasil x Argentina.  
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Fui nove vezes Campeão Paulista, três vezes Campeão Brasileiro, 

Campeão Sul-Americano, Bronze do Pan-americano, Vice-campeão mundial, melhor 

atleta de Taekwondo pelo COB (Comitê Olímpico Brasileiro) e 15º melhor atleta de 

Taekwondo em pesquisa pela Federação mundial de TKD (WTF). 

No ano de 2016 recebi várias indicações e fui selecionado para ser um dos 

condutores da Tocha Olímpica. Representar o Taekwondo, os meus atletas e alunos 

foi uma explosão de alegria! Lembrei-me de todas as pessoas que me apoiaram e me 

incentivaram, principalmente minha Mãe, meu Pai, meus Mestres e Professores. 

 
Foto 2 – Mestre Márcio Eugênio Dutra carregando a Tocha Olímpica 

 
Arquivo pessoal  

 

Carregar a tocha foi uma honra e grande orgulho para mim, como brasileiro, 

ex-atleta e apaixonado pelo esporte, me fez lembrar os mais de 30 anos de muita luta, 

conquistas e desafios 

Sempre que possível, gosto de ressaltar as minhas conquistas, pois tenho 

muito orgulho de cada uma delas e todas foram frutos do Taekwondo.  

Não tinha condições financeiras, passei muita fome, minha mãe – minha 

maior companheira – sempre acreditou em mim, no meu talento, e muitas vezes me 

permitiu continuar. Não patrocínio, nem condições de me alimentar corretamente e 

muitas foram as vezes que fui para campeonatos com dinheiro de trufas que a minha 

mãe vendia e nosso local de descanso eram as rodoviárias, pois não tínhamos 

condições de pagar um alojamento.  

Não tenho vergonha, mas sim muito orgulho de tudo o que vivi, tinha todos 

os motivos para desistir, para desanimar, mas tive muita força, fé e perseverança.  

6 



 
 

 

A minha vida é um grande exemplo de como o Taekwondo influenciou para 

uma mudança de vida.  

Hoje, meu grande objetivo como profissional e ex-atleta, é fazer da minha 

vida um grande exemplo para todos, tanto para os meus alunos que estão iniciando a 

prática da modalidade, como também para amigos e colegas de profissão: Estou com 

45 anos e continuo me exercitando, cuidando de minha alimentação, cuidando de 

minha mente e meu corpo; tento mostrar que apesar das adversidades da vida, a 

idade e o tempo não são limitantes para quem deseja ser uma pessoa saudável, forte 

fisicamente e mentalmente. Isso o Taekwondo me ensinou também, a ser essa 

pessoa forte e com espírito indomável.  

Quero que outras pessoas também possam ter conquistas com a prática 

do Taekwondo, e através deste trabalho podemos comprovar, mesmo com um 

pequeno grupo de pessoas, essas grandes conquistas: Uma vida mais saudável, 

emagrecimento, relacionamento social, autoconfiança, vitórias como atleta e muito 

mais.  
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2. A TRANSFORMAÇÃO DO SER HUMANO 

Atualmente uma das minhas principais frentes de atuação com o 

Taekwondo é o trabalho voluntário em Projetos Sociais. A pobreza e a desigualdade 

social, infelizmente, fazem parte da realidade de nossas crianças e jovens que estão 

sujeitos a altos índices de violência (inclusive doméstica), evasão escolar e até 

problemas de saúde. Mas, com um trabalho sério e constante, temos condições de 

modificar esse quadro e fazer a diferença na vida dessas pessoas.  

Meu grande objetivo é poder proporcionar para os meus alunos todos os 

benefícios que a prática do Taekwondo poderá trazer para a vida de cada um: 

Transformar a vida de crianças, jovens carentes e adultos através do esporte, 

tornando-os campeões no Taekwondo, na vida e cidadãos mais socializados, com 

maior autoestima e confiantes na realização de seus sonhos e objetivos.  

Num ambiente cruel e violento, o esporte tem muito poder de trazer 

felicidade longe das drogas, dos vícios e do mau comportamento, criar uma cultura de 

união e paz. Através do esporte há uma real chance de construirmos um futuro melhor.  

Além da inclusão social, meu objetivo também é poder proporcionar uma 

vida mais saudável, ajudar as pessoas a terem mais qualidade de vida, perderem o 

peso, se relacionarem mais socialmente, unir mais as famílias através do esporte; sem 

limitação de gênero, raça, idade, condição física social.  

É importante ressaltar que o Taekwondo possui uma grande força nesta 

transformação de vida por ter um caráter muito mais dinâmico, que exige altos índices 

de atenção, raciocínio e tomadas de decisão rápidas, o que torna a atividade muito 

mais desafiante aos praticantes.  

Hoje, além de minha academia, leciono em escola particular, desenvolvo 

trabalhos voluntários em 03 projetos sociais nas cidades de Valinhos e Campinas. 
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Foto 3 – Alguns Alunos da Academia Mestre Márcio Eugênio Indaiatuba  

 
Arquivo pessoal  

 
Foto 4 – Alguns alunos de Taekwondo do Colégio Objetivo de Indaiatuba 

 
Arquivo pessoal  
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2.1. Os Projetos Sociais 

2.1.1. Projeto Residencial São José 

O Projeto da Escola Residencial São José iniciou no ano de 2010. 

Localizado no Bairro Vida Nova em Campinas, um dos locais mais populosos de 

origem modesta, com serviços públicos deficientes, infraestrutura precária, 

desemprego e criminalidade.  

O objetivo do Projeto era a união de muitas mãos para um trabalho de 

resgate de crianças e adolescentes de baixa renda e pouca perspectiva de uma vida 

melhor.  Idealizado por um jovem morador da região, Alex Vicente, o Projeto sofreu 

muito no seu início, por não haver professor de arte marcial que pudesse abraçar um 

trabalho voluntário no local.  

Em 2014, o Mestre Márcio Eugênio conheceu o Projeto e, desde então, 

abraçou as aulas e formou professores e atletas campeões paulistas.  Sempre com 

muito exemplo de vida, doação, energia positiva e amor, o Mestre Márcio Eugênio 

plantou suas sementes e o Projeto foi crescendo, evoluindo e dando frutos de amizade 

e construindo uma verdadeira família.  

A história deste projeto lembra a história de vida de muitos atletas que lá 

estão, que, apesar das grandes dificuldades e falta de recursos, através do 

Taekwondo e do exemplo de vida do Mestre, hoje são pessoas melhores, mais 

confiantes e felizes.  

Atualmente o Projeto possui cerca de 80 alunos, desde crianças até 

adultos. Estamos trabalhando para crescermos ainda mais e trazermos mais jovens 

para o esporte. 

“O Mestre Marcia Eugenio tem um papel fundamental, como voluntario na 

Escola Estadual “Residencial São José”, na cidade de Campinas, doando seu tempo 

e sua generosidade, com a imensa vontade de colaborar, de ajudar, de dividir alegrias, 

aliviar sofrimentos e de melhorar a qualidade da vida da comunidade participante do 

programa “Escola da Família”. Melhorar a vida de crianças que vivem na pobreza ou 

em vulnerabilidade social é o desejo do Mestre Márcio Eugênio Dutra. ” Josiane 

Andrade – responsável pelo Programa na Escola Residencial São José.  
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Foto 6 – Alunos de Taekwondo Residencial São José  

 
Arquivo pessoal  

 

2.1.2. Projeto Resgatando Valores  

Instituição teve início em 2009. Com apoio da Comunidade e Empresas 

parceiras, atende crianças de 5 a 18 anos, com café da manhã, almoço, higienização 

dental e lanche da tarde.  

O Taekwondo é uma das atividades oferecidas pelo Projeto com o apoio 

da UBEM – Unidade Beneficente Estrela do Amanhã.  

As aulas acontecem na sede do projeto, no Jardim Boa Esperança na cidade 

de Campinas. 

São cerca de 50 crianças e adolescentes de ambos os sexos que recebem 

aulas às sextas-feiras no período da manhã e tarde. As aulas são oferecidas 

gratuitamente e são ministradas pelo Mestre Márcio Eugênio. 

O objetivo é resgatar os princípios básicos da arte marcial como: disciplina, 

cortesia, integridade, perseverança e autocontrole - transmitindo aos praticantes da 

luta, bons exemplos de cidadania e conduta íntegra e que através deste esporte 

olímpico é possível sonhar em busca de novas oportunidades na vida. 

Para interagir de forma motivadora, com apoio da Comunidade e 

Empresas, os alunos tem a oportunidade de participar de campeonatos, nos quais 

eles podem interagir com outras crianças e jovens praticantes da modalidade, praticar 

a arte marcial, receber troféus e medalhas e até mesmo seguir carreira na modalidade 

- as trocas de faixas acontecem anualmente no projeto. 
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   Foto 7 – Alunos do Projeto Resgatando Valores – Campinas 

 

Arquivo pessoal  

 

2.1.3. Projeto Guerreiros Da Liberdade 

O Projeto Social de Taekwondo de Valinhos – Guerreiros da Liberdade, foi 

fundado em 2010 pelo Professor de Taekwondo e Guarda Civil Municipal em Valinhos, 

Valdir de Souza, tendo como Mestre e Professor responsável o Mestre Márcio 

Eugênio – quem também deu o nome ao Projeto. 

Apesar de todas as dificuldades financeiras vividas pelo projeto Guerreiros 

da Liberdade, com muita garra e determinação, foi possível a participação em 

Campeonatos no Estado de São Paulo. 

Em 2017, o Professor Souza foi medalha de prata no Campeonato Mundial 

de Policiais que aconteceu em Los Angeles, Califórnia.  

No ano passado, a Equipe Márcio Eugênio, formada pelos 03 Projetos e os alunos de 

Indaiatuba, recebeu o prêmio de 3ª melhor equipe do Estado de São Paulo, 

disputando com 73 outras grandes equipes filiadas à Federação do Estado de São 

Paulo. - FETESP.   

O Projeto de Valinhos é conhecido por revelar grandes atletas na arte, 

como, por exemplo: o atleta Eduardo Henrique Lopes Soares, 13 anos, que já 

conquistou 23 medalhas sendo 21 de ouro, 2 de prata e é Tetra Campeão Paulista.  
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Foto 8 – Alunos do Projeto Guerreiros da Liberdade – Valinhos  

 
Arquivo pessoal  

 
Foto 9 – Aula de Taekwondo – Projeto Guerreiros da Liberdade 

 
Arquivo pessoal  
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2.2. Pesquisa 

Para compreendermos a dimensão das mudanças na vida das pessoas 

através do Taekwondo, e também comprovarmos que elas não acontecem apenas 

para os alunos dos Projetos, mas também para todos realizei uma pesquisa com 20 

alunos tanto dos Projetos Sociais, como também de minha academia. Apresentei os 

seguintes questionamentos aos meus alunos: 

Pergunta fechada:  

1) O Taekwondo contribuiu e/ou contribui para alguma mudança na sua vida? 

( ) Sim  ( ) Não  

Pergunta aberta:  

2) Em caso positivo, qual foi esta mudança? 

 

A seguir, segue o resultado da pesquisa:  

100% das pessoas responderam que o Taekwondo contribui para alguma 

mudança de vida.  

Já as respostas abertas, tive os seguintes resultados:  

 

“O Taekwondo ajudou muito na minha vida, ajudou a ter mais paciência, 

disciplina e muito mais... Gosto muito de treinar para ir nas competições e também 

para manter o condicionamento físico. ”  

Aluno Academia 

  

“Me ajudou em várias coisas e uma delas foi me ajudar a perde peso, 

conhecer pessoas novas, ter experiencias novas e continua me ajudando conforme o 

tempo vai passando. ” 

Aluna Projeto Social 

 

“Há 8 anos perdi minha irmã mais nova, o Taekwondo me ajudou a 

superar essa perda, me deixar mais concentrada, mais calma e principalmente mais 

feliz. Até hoje o que mais me deixa feliz é praticar Taekwondo” 

Aluna Projeto Social 
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“Maior auto estima, confiança, disciplina e muita felicidade” 

Aluno Academia 

 

“Me ajudou muito de vários modos sempre fui sedentário e me ajudou a 

melhorar. Me ajudou a me tornar uma pessoa melhor, ter mais responsabilidade e alto 

controle com as minhas atitudes. ” 

Aluno Academia 

 

“Eu costumava ficar o tempo todo em casa e acabava ficando sedentário. 

Aí com a vinda do Taekwondo eu comecei a praticar uns esportes tipo Futebol e 

Taekwondo e agora eu não fico a semana no meu quarto deixei de ser sedentário. ” 

Aluno Projeto Social 

 

“O Taekwondo me tirou da rua e dos males que ela me prejudicava. Ajudou 

minha saúde e principalmente me deu um propósito e metas para eu conquistar em 

minha vida. " 

Aluno Projeto Social 

 

O Taekwondo me ajudou a crescer na comunidade foi a base para que eu 

conseguisse encontrar um caminho diferente que não fosse o futebol ou isolamento 

por que na minha infância só existia duas opções. Formou a minha personalidade e 

me deu a oportunidade de ajudar outras pessoas a construir a sua personalidade. ”  

Aluno Projeto Social 

 

“Como atleta me disciplinei em vários momentos em minha vida. Como no 

trabalho me tornei mais atento e calmo. Como pai de atleta pude me desenvolver junto 

com meu filho, não apenas como um pai, mas como um amigo de treino estreitando 

os nossos valores em comum. “ 

Aluno Projeto Social 

 

“Contribuiu com foco, disciplina e sempre acreditar que não existem limites 

quando se quer algo. A mudança foi das amizades também, afastando das más 

companhias, as drogas e etc.” 

Aluno Projeto Social 
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“O Taekwondo para mim, é um meio de aprender disciplina, respeito e 

outros valores importantes, além de contribuir sendo uma ótima atividade física. ” 

Aluno Academia 

 

“O Taekwondo apareceu do nada e com ele abriu minha visão de que com 

foco e meta a gente consegue tudo. Estava numa fase da vida muito triste havia 

acontecido algo de ruim na minha vida e eu investi no Taekwondo.  Estava mais 

gordinha e consegui perde uns quilinhos....rsrs.. Foi uma boa escolha que fiz. 

Obrigada ao projeto e a todos. ”  

Aluna Projeto Social 

 

“O Taekwondo tornou-se indispensável na minha vida, nunca imaginei que 

estaria praticando artes marciais depois dos 40 anos; ele me tirou do sedentarismo de 

forma prazerosa e poder praticar esporte junto com minha filha não tem preço, me dá 

autoestima, foco, disciplina e determinação e humildade.  Agradeço ao mestre por nos 

ensinar tudo isso. ”  

Aluna Academia 

 

“Me ensinou disciplina, respeito, coragem, coordenação, etc.”  

Aluna Academia 

 

“O Taekwondo contribuiu em muito em minha vida, trouxe para mim além 

de todos os benefícios de uma atividade física, momentos únicos de união com a 

equipe e principalmente com as minhas filhas que nesses quase 10 anos pude estar 

com elas em cada fase desse período, tempos preciosos que a correria do dia-a-dia 

jamais faria. Fora a oportunidade de aprender o Taekwondo com o maior mestre que 

podia ter sem imaginar que seria possível. Também pude ter os mais incríveis amigos 

que jamais conheceria fora do Taekwondo. O amadurecimento na prática da 

modalidade me deu a oportunidade de escolher quem eu quero perto de mim dentro 

do meu princípio e que com certeza vou levar para vida toda. Só tenho gratidão pelo 

Taekwondo e pelo meu Mestre. 

Aluna Projeto Social 
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“O Taekwondo está me ajudando com minha forma física e para minha 

relação com as pessoas e principalmente com meu filho. Ele está ficando mais 

comunicativo com as pessoas e com mais disciplina na escola. Também estamos 

aprendendo nos defender. O Mestre é atencioso e nos ensina em igualdade não 

importa idade e nem se é homem ou mulher, criança ou adulto; ele consegue dar 

atenção a todos. ”  

Aluno Academia 

 

“O Taekwondo contribui com muitas mudanças positivas em minha vida. 

Muito mais que uma modalidade esportiva que me ajuda, a manter o peso ou promove 

minha atividade física, é um estilo de vida, que contribuiu e segue contribuindo 

completamente na minha construção como pessoa, como cidadão, como amigo, como 

filho, como aluno e muito mais. No Taekwondo aprendi o que é disciplina, respeito, 

autocontrole e até mesmo o que é ser imbatível. O taekwondo, além de tudo isso 

promove o amor e a amizade. No Taekwondo criei laços com muitas pessoas. Uma 

frase que meu mestre, Márcio Eugênio Dutra, falou é que me marcou muito e segue 

marcando é: " O Taekwondo não é uma arte marcial, é um estilo de vida”. ” 

Aluno Projeto Social 

 

“Aprendi lidar melhor com as questões pessoais, eliminou o stress e 

melhorei minha saúde em geral pois é uma fonte diversificada de exercícios para 

adultos, jovens e crianças. ” 

Aluno Academia 

 

“O Taekwondo é muito bom para mim, pois ajudou muito na resistência 

física contribuindo também para a queima de gordura abdominal. ” 

Aluno Projeto Social 

 

“Além do bem-estar físico e mental, o Taekwondo me trouxe muita 

disciplina, foco e que a gente tem que se dedicar para conquistar as coisas que nós 

almejamos. Também me ensinou a valorizar mais os atletas e eu ganhei uma segunda 

família. ” 

Aluno Academia 

 

17 



 
 

 

Com base na entrevista podemos perceber que o Taekwondo contribui 

diretamente em uma formação positiva de quem o pratica, busca atingir o bem-estar 

social, sempre pensando no coletivo, ensinando e despertando valores e o quanto ele 

contribui para uma mudança na vida das pessoas tanto para o corpo, para a mente e 

na vida como um todo.  

Os praticantes ao se perceberem capaz ao executar uma atividade abre-se 

uma alternativa para criar um projeto de vida, conceber oportunidades a fim de que 

haja outras possibilidades, novos caminhos. 

Dessa forma, os praticantes desta arte, além de desenvolver a 

autoconfiança, concentração, controle da ansiedade, perseverança, respeito pelo 

próximo, resistência física, cortesia, respeito, também contribui para a união das 

famílias e a formação de pessoas mais conscientes de seus deveres com a sociedade.  
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3. CONCLUSÃO 

A prática do Taekwondo é uma importante ferramenta para melhorar a 

sociedade em todos os sentidos de modo que aproxima os indivíduos e faz com que 

exercitem o corpo e a mente. Através da prática desta modalidade é possível 

conquistar diversos resultados positivos: Quando o Taekwondo ‘entra’ na vida de uma 

pessoa nada fica igual.  

Nos projetos sociais o Taekwondo é um poderoso instrumento de 

superação e integração, que influencia no interior e exterior dos atletas e alunos, 

fazendo com que eles ultrapassem seus próprios limites.  

Nas academias e escolas particulares o Taekwondo através de seus 

princípios básicos, ajuda a formar cidadãos mais conscientes e saudáveis: revoluciona 

hábitos, muda rotinas, transforma visões e move vidas para uma nova direção.  

Quem decide seguir o caminho do esporte certamente fez a escolha mais 

acertada, afinal de contas esporte é saúde, é bem-estar, é vida! 

Se você ainda não se rendeu à prática do Taekwondo ou outras 

modalidades, inspirem-se com exemplo de atletas e pessoas que tiveram suas vidas 

transformadas pelo esporte, permita-se se conhecer e se permitir viver melhor e mais 

feliz! 

 

Foto 10 – Família Taekwondo – Mestre Márcio Eugênio Dutra 

 

Arquivo pessoal  
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