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Sempre presente, olhar perfeitamente penetrante, ele espreita. 
Respeitoso de uma natureza que ele compreende, ele dela se faz 

servidor. Mas ele está lá, para estabelecer o meio favorável, segurar 
as rédeas do tempo, tornar os momentos propícios a sua discreta 

intervenção. Ele sabe os fins da educação. Como designá-lo? 
Um sábio? Um anjo guardião? Um mediador? 

 
Pierre Burgelin, Émile ou d’Education – introductions, 1969. 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 
 

Inicialmente, agradeço a generosidade e doação de minha orientadora e 

Mestre: Petrucia. Toda sua dedicação é uma grande inspiração. Sou muito feliz e 

grato por ter sua companhia nesta caminhada. Obrigado por me ensinar a ver os 

belos sentidos da vida: na arte, no cinema, na poesia. Obrigado por me 

compreender nas entrelinhas, em minha serenidade, e mais ainda, obrigado por 

todos os silêncios que me ensinastes a ouvir e a sentir. Serei eternamente grato! 

Ao Mestre Roni e ao professor Cleiton, exemplos de vida. Obrigado por 

me ensinarem além das paredes do dojan. Obrigado por me educarem para a vida. 

Todos os seus Discípulos têm orgulho de tê-los como exemplo de força e 

perseverança. A paixão que vocês têm por serem professores nos inspira, e a obra 

que vocês realizam será eternamente lembrada. Espero um dia, profundamente, 

retribuir tudo o que vocês são para mim. 

Aos professores Wagner, Isabel, Nonato e Avelino, agradeço pela 

disponibilidade da leitura, pelas reflexões e pela partilha sensível de seus olhares 

sobre esta pesquisa. 

Ao caríssimo professor Iraquitan, pelos encontros memoráveis e saudosos. 

É sempre um momento ímpar ouvi-lo conversar filosoficamente. À professora 

Karenine, que em sua plenitude lança olhares sempre muito sensíveis em meu 

texto. Agradeço especialmente a vocês por estarem comigo desde o começo desta 

caminhada: no mestrado e agora, no doutorado. 

Aos amigos companheiros de pesquisa do Estesia, aos quais criei laços tão 

significativos durante esses anos, e que proporcionaram diversos diálogos 

inspiradores, tanto no entorno acadêmico quanto fora dele. Principalmente, aos 

Petrucianos, pela partilha íntima dos prazeres da pesquisa: Laís, Paula, Avelino, 

Jullya, Raphael, Ana Zélia, Ana Cláudia, Chrystian, Thays e Raul. 

Ao amigo-irmão Diego, pela assistência dada durante a pesquisa, 

principalmente, durante as filmagens e as edições do material. Sem seu 

conhecimento e sua paciência parte disso não teria se realizado. Você foi meu braço 

direito, meu irmão, e não há palavras para te agradecer. 



 

 

À Jullya, pela ajuda nos processos de realização desta pesquisa, nas 

filmagens e nas transcrições do material. Obrigado também por me fazer entender 

um pouco sobre como é o processo de orientar um aluno da Iniciação Científica. 

Ao amigo Max, pela criação das ilustrações desse trabalho. Admiro muito 

sua sensibilidade em transformar texto em traços. Sinto-me recebendo um presente 

a cada ilustração sua. 

A todos que compõe a Academia de maneira geral. Agradeço em especial a 

UFRN, ao Programa de Pós-Graduação em Educação, ao Programa de Pós-

Graduação em Educação Física e a CAPES, pelo apoio e incentivo. Aos professores 

e funcionários, constituintes de minha formação acadêmica e do meu 

desenvolvimento intelectual e pessoal. Sou muito grato a todos. 

A Mainha, por ter lutado tanto pela minha formação. Mulher guerreira e 

exemplar, que me ensinou a ser exageradamente humano! E a Painho (in 

memoriam), cuja partida repentina me deixou muitas lembranças. 

Ao amor da minha vida: Larissa. Meu anjo da guarda, que torna tudo mais 

suave para que eu possa viver feliz. Obrigado por me aguentar, mesmo nos 

momentos em que eu mesmo não me aguento. Por me entender, mesmo quando 

nem mesmo sei o que dizer. Obrigado pelo apoio incondicional em todos os 

momentos, sem exceção. Agradeço por ter tido a honra e o prazer te encontrar 

nesta vida... novamente! E prometo que por todas as outras te buscarei. Para 

sempre te amarei. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Agradecido! 

 

 



 

 

RESUMO 

 

 

Esta tese apresenta a experiência do corpo como fenômeno educativo no 

Taekwondo. Essa argumentação/hipótese considera a educação como parte 

integrante do sensível, privilegiando a relação que ocorre por meio da 

intercorporeidade e que se revela no corpo próprio, com o corpo do outro e com o 

mundo. A pesquisa teve como objetivo compreender como ocorre a experiência do 

corpo no Taekwondo a partir da experiência vivida e da técnica do corpo, bem como, 

revelar como essa experiência do corpo inaugura o fenômeno educativo, mediante o 

envolvimento que ocorre na intercorporeidade. A metodologia pauta-se na atitude 

fenomenológica do filósofo francês Maurice Merleau-Ponty, por meio da qual 

realizamos diálogos e discussões nesse universo de significações que se expressão 

no corpo. Trouxemos ainda como aliado à fenomenologia, o cinema-verdade 

descrito por Edgar Morin e Jean Rouch, no intuito de dar o tratamento necessário 

para a construção imagética do nosso corpus de análise, constituído por filmagens 

de entrevistas, aulas e autoconfrontações, a partir da captura e da leitura dos 

registros de Mestres do Taekwondo. Logo, oferecemos voz e escuta para os relatos 

para assim desvelar o acontecimento do fenômeno educativo dentro de sua prática. 

O interesse aqui é pensar como esses ensinamentos milenares, tradicionais, são 

perpassados ao longo dos anos e como isso se dá a partir da relação entre 

professor e aluno, entre Mestre e Discípulo, a partir dessa educação sensível que 

envolve a expressão do corpo, a intercorporeidade, as técnicas do corpo, e os 

desdobramentos dessas reflexões para a educação. Nesse processo educa-se a si 

mesmo e ao outro por meio da técnica, mas também pela filosofia de vida, 

exemplos, valores, vindos da experiência e afetos compartilhados. Trata-se de uma 

educação fenomenológica configurada no corpo da experiência vivida. 

 

Palavras-chave: Taekwondo. Experiência do corpo. Fenômeno educativo. 

Fenomenologia. Merleau-Ponty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This thesis presents the experience of the body as an educational phenomenon in 

Taekwondo. This argument/hypothesis considers education as an integral part of the 

sensitive, privileging the relationship that occurs through intercorporeity and that 

reveals itself in the body itself, the body of the other and the world. The research 

aimed to understand how the experience of the body in Taekwondo occurs from the 

experience and technique of the body, as well as reveal how this experience of the 

body inaugurates the educational phenomenon, through the involvement that occurs 

in intercorporeity. The methodology is based on the phenomenological attitude of the 

french philosopher Maurice Merleau-Ponty, through which we carry out dialogues 

and discussions in this universe of meanings that are expressed in the body. We 

have also brought with it an alliance with phenomenology, the truth-cinema described 

by Edgar Morin and Jean Rouch, in order to give the necessary treatment for the 

imagistic construction of our corpus of analysis, consisting of interviews, lectures and 

self-confrontations, from the capture and reading the records of Taekwondo Masters. 

Therefore, we offer a voice and a listener to the reports, thus revealing the event of 

the educational phenomenon within its practice. The interest here is to think about 

how these millennial, traditional teachings are pervaded over the years and how this 

takes place from the relationship between teacher and student, between Master and 

Disciple, from this sensitive education that involves the expression of the body, the 

intercorporeality, body techniques, and the unfolding of these reflections for 

education. In this process he educates himself and the other through technique, but 

also through the philosophy of life, examples, values, coming from experience and 

shared affections. It is a phenomenological education configured in the body of lived 

experience. 

 

Keywords: Taekwondo. Body experience. Educational Phenomenon. 

Phenomenology. Merleau-Ponty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RÉSUMÉ 

 

 

Cette thèse présente l'expérience du corps comme un phénomène éducatif au 

Taekwondo. Cet argument/hypothèse considère l'éducation en tant que partie 

intégrante de la sensibilité, ce qui favorise la relation qui se produit à travers 

intercorporéité et ce qui est révélé dans le corps, avec le corps de l'autre et avec le 

monde. La recherche visait à comprendre comment l'expérience du corps se produit 

en Taekwondo de l'expérience vécue et de l'art corps et révèlent comment cette 

expérience corporelle phénomène éducatif en inaugure impliquant survenant dans 

intercorporalité. La méthodologie est guidée dans l'attitude phénoménologique du 

philosophe français Maurice Merleau-Ponty, à travers lequel nous réalisons des 

dialogues et des discussions dans cet univers de significations que l'expression dans 

le corps. Apporté même comme un allié à la phénoménologie, le cinéma-vérité 

décrite par Edgar Morin et Jean Rouch, afin de fournir le traitement nécessaire à 

l'imagerie la construction de notre corpus d'analyse, comprenant des entrevues de 

tournage, des cours et autoconfrontation, de la capture et lire les disques des 

Maîtres de Taekwondo. Par conséquent, nous offrons une voix et un auditeur pour 

les rapports, révélant ainsi l'événement du phénomène éducatif dans sa pratique. 

L'intérêt est ici de penser à la façon dont ces anciens, les enseignements 

traditionnels, sont perpassados au fil des ans et la façon dont il est donné de la 

relation entre l'enseignant et l'élève, entre le Maître et Disciple de cette éducation 

sensible qui implique l'expression du corps, l'intercorporalité, les techniques 

corporelles et le déploiement de ces réflexions pour l'éducation. Dans ce processus, 

il s'éduque lui-même et l'autre par la technique, mais aussi à travers la philosophie 

de la vie, les exemples, les valeurs, issus de l'expérience et des affections 

partagées. C'est une éducation phénoménologique configurée dans le corps de 

l'expérience vécue. 

 

Mots-clés: Taekwondo. Expérience corporelle. Phénomène éducatif. 

Phénoménologie. Merleau-Ponty. 
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PRÓLOGO: O RECOMEÇO DE UMA JORNADA 

 

Seja bem vindo, novamente! 

Lembra-se de onde paramos? Não estranhe se não recordar1. O mais 

importante agora é saber que a partir deste momento começaremos uma nova 

jornada na intenção de desvelar novos caminhos2. A partir daqui, caminharemos 

juntos por espaços ainda não desbravados e tomaremos à visão com horizontes 

ainda não vistos, relatos ainda não ouvidos, escritos ainda não lidos... Tradições, 

valores, mitos e lendas trarão forte apego aos ensinamentos que vislumbraremos 

pelos caminhos que estão por vir. 

Como em toda caminhada, nossa partida se faz a partir de uma preparação 

prévia. Esta condição remonta de ensinamentos que já tivemos durante nosso 

aprendizado enquanto Discípulo, frente aos ensinamentos dos Mestres que em outra 

oportunidade já nos deram às luzes de novos caminhos e de novas formas de 

caminhar. 

A partir desse momento, daremos voz àqueles que ainda não ouvimos e, 

atentamente, como o andarilho que escreve em seu corpo as experiências de uma 

viagem, entenderemos que os ensinamentos de nossa jornada se darão como uma 

educação que se constitui no sensível, da relação e da experiência do corpo como 

fenômeno educativo. 

Sigamos sem pressa, com um passo após o outro. Nesse movimento de 

marcha vamos trilhando nosso caminho pelas margens das Artes Marciais, de forma 

que consigamos adentrar pelo caminho do Taekwondo. Literalmente, pelo “caminho 

dos pés e das mãos”. 

Pensado sobre o já refletido, percebo minha experiência3 e entendo que é a 

partir dela que tomo fôlego para começar essa nova jornada, esse novo caminhar, e 

                                                           
1
  Referimo-nos aqui ao trabalho intitulado “No caminho das Artes Marciais: a relação Mestre e 

Discípulo como educação sensível”. Esse trabalho parte da pesquisa de mestrado (PPGEd/UFRN, 
2012-2014) e foi publicado na íntegra em formato de livro pela Editora do IFRN na Coleção Corpo e 
Educação, em 2017. 

2
  A noção de caminho na cultura oriental, ou o “dô” [do] como se costuma chamar, é a conduta de 

passagem por onde segue a vida, o caminho que é tracejado por nossa existência. 

3
 Ao longo do texto, ora usaremos a primeira pessoa do singular e ora a primeira pessoa do plural, 

numa intersecção entre as experiências pessoais que são também formadas na cultura e na relação 
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dessa vez com o foco no caminho do Taekwondo. Pela própria experiência, consigo 

compreender o porquê desse caminho ser tão significante para mim, os 

ensinamentos, minhas vivências... as vivências de meu corpo: minhas cicatrizes. 

Trago como concepção de jornada esse processo de caminhar, seguindo e 

percorrendo lugares onde o tempo e as experiências se uniram para dar voz à 

sabedoria que me trouxeram os Mestres e que foi tecendo e encarnando minha 

existência. Como nos apresenta o pensamento do filósofo Maurice Merleau-Ponty 

(1945/2011), quando fala que o encarnar-se ocorre no sentido de perceber em 

estado nascente a singularidade da visão e dos sentidos. Assim, reflito sobre as 

experiências que vivenciei e que estão impressas em meu corpo; bem como, de que 

modo essas experiências constituem minha história de vida, minha jornada 

existencial. 

Neste momento, é pertinente destacar a necessidade que se faz em 

conhecer nosso objeto de estudo, o Taekwondo, pois somente a partir do seu 

entendimento poderemos pensá-lo na abordagem e discussão aqui pretendida. 

Essa experiência que funda o corpo próprio, a entendemos como fenômeno 

educativo que instaura e inaugura diversos sentidos e significados nas múltiplas 

vertentes que se apresenta. Logo, a tese que apresentamos afirma a experiência 

do corpo como fenômeno educativo no Taekwondo, fundada na 

intercorporeidade, revelando-se no corpo próprio e na relação com o corpo do outro 

e com o mundo, confirmando assim uma educação sensível e expressiva do corpo 

no mundo. 

Refletir então sobre minhas experiências no Taekwondo, leva-me a adentrar 

por caminhos significativos e faz entender as veredas que assumimos para nortear 

tal tese. Sendo assim, a referência que tomamos é a do corpo próprio e da 

intercorporeidade, imersos nas relações entre a emoção, o pensamento e o 

movimento, que interage ao mesmo tempo em que se desvela enquanto reflexos de 

suas próprias ações, de suas próprias experiências. 

Engajo-me nos caminhos das Artes Marciais, primeiramente, pela admiração 

de sua forma, de sua estética, de sua magia. Tal admiração vem de muito longe, de 

muito tempo, talvez desde um tempo que eu nem me dava conta do “porque”. Posso 

                                                                                                                                                                                     
com o outro. Tal atitude é compatível com a escrita fenomenológica inspirada em Maurice Merleau-
Ponty e seus textos filosóficos que unem experiência vivida e intersubjetividade. 
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me adiantar e, partir para destacar o tocante à relação entre Mestre e Discípulo nas 

Artes Marciais, mas negligenciaria toda a ligação que existia anteriormente a isso. É 

pertinente destacar os simbolismos e a empatia que sempre possui por filme, 

desenhos, e todo o atrativo midiático que sempre tive o prazer de apreciar. 

Para aqueles que se dispõem a deslocar seu olhar para esse contexto, 

conseguirá enxergar que existe um vasto espaço destinado a essa cultura das 

práticas marciais, por exemplo, nos fantásticos desenhos animados onde podemos 

encontrar a relação entre Mestre e Discípulos entre garotos perdidos em A Caverna 

do Dragão, mas guiados pelo enigmático e conselheiro Mestre dos Magos; o famoso 

Mestre Splinter, que tem por missão coordenar sua equipe de ninjas, de Tartarugas 

Ninjas; o Mestre Ancião, representado pela figura do Cavaleiro de Libra nos 

Cavaleiros dos Zodíacos, onde vive serenamente no alto dos Picos Antigos 

passando os ensinamentos para seu Discípulo Shiryu; Mestre Kame e seu Discípulo 

Goku em Dragon Ball; o Mestre Shifu e sua incrível paciência em treinar seu singular 

Discípulo, o Panda, em Kung Fu Panda; o Samurai X, Kenshin, e seu Mestre Hiko 

Seijuurou XIII, dentre outros. São muitas as referências que partem dessa cultura e 

inspiram obras significativas para pensarmos essa relação entre Mestre e Discípulo, 

por exemplo, a partir de animações, do imaginário sensível e expressivo. 

Sobre esse imaginário sensível e expressivo que desperta o expectador 

através da imagem vista, Edgar Morin em O cinema ou o homem imaginário (1970), 

destaca que ”o cinema é um sonho... um sonho artificial” (MORIN, 1970, p. 101). “No 

cinema, a câmera carrega o expectador para dentro do filme. [...] vemos o que eles 

vêem e da forma que eles vêem. [...] Andamos pelo meio de multidões, galopamos, 

voamos ou caímos com o herói. [...] Os personagens vêem com nossos olhos” 

(BALÁZS, 1983, p. 85). 

Dessa forma, essa referência alonga-se ainda mais quando partimos para a 

arte do cinema propriamente dito: o misterioso Mestre Jedi Yoda e sua famosa frase 

“Que a força esteja com você” em Guerra Nas Estrelas; o amável Sr. Miyagi e seu 

virtuoso Discípulo Daniel San em Karatê Kid; o “Velho”, patriarca de Togakure e seu 

filho e Discípulo, O Incrível Ninja Jiraya; Mestre Pai Mei, com seus treinamentos em 

nível aplicado de Artes Marciais em Kill Bill; Ra’s Al Ghul, mentor do sombrio Bruce 

Wayne, em Batman; Professor Xavier e seus Discípulos “X”; Micke e Rocky Balboa; 

Albus Dumbledore, na figura de Mestre de Potter; Gandalf, o Cinzento; Maggie e seu 
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Mestre Frankie Dunn em Menina de Ouro; Morpheus, que apresenta os caminhos 

para seu Discípulo Neo, em Matrix; o Último Samurai, Nathan Algren, e seu Mestre 

Katsumoto, que lhe passa ensinamentos para à vida; o calmo Mestre Li Mu Bai em 

O Tigre e o Dragão. E ainda tem aquelas tristes, porém, emocionantes histórias que 

referenciam Discípulos sem Mestres, no qual os orientais japoneses denominam de 

Rõnin, história contada a partir do filme 47 Ronins. Essas são poucas das 

referências que podemos citar enquanto longa metragem que tem seu conhecimento 

amplamente divulgado. Fora esses, existem incontáveis filmes que retratam essa 

relação Mestre e Discípulo nas Artes Marciais. 

Os Mestres são figuras recorrentes no universo da ficção, quando retratados 

por desenhos animados e filmes, e foi também recorrente em meus caminhos, pela 

admiração fantasiosa que gira em torno de sua figura e, principalmente, com o papel 

destinado a ele: o de educar seu Discípulo. Trata-se de uma forte experiência visual 

e estética, que criou laços em meu corpo e na percepção das coisas e do mundo e 

que penso, possa ter sido esse, um dos horizontes pelos quais meus caminhos 

tenham se cruzado com as Artes Marciais, despertando minha sensibilidade em 

perceber essa latência simbólica desse universo, dos desenhos, dos filmes, da 

literatura. Sobretudo, ainda, essa representação social é bem mais emergente, pois 

se passa na relação entre professor e aluno, por exemplo, entre aquele que aprende 

e aquele que ensina, o tutor, o mentor, o professor, o Mestre. 

Dessa forma consigo refletir sobre meus primeiros passos nas Artes 

Marciais, pelos caminhos que levaram a me encantar por elas. Descreverei agora 

um pouco de minha história, contando por quais caminhos passei para chegar até 

essa tese. Essa descrição trata-se de uma reflexão encarnada, na qual farei juízo ao 

pensar essa experiência a partir de meu próprio corpo, que viveu, que experimentou 

e que narra sua história. 

Por volta dos dez anos de idade, pude vislumbrar algumas práticas em Artes 

Marciais. Lembro-me de quando pequeno assistir aulas de Capoeira e de “Karatê”4, 

algo que prendia muito a atenção, principalmente pelos movimentos realizados e  

esse tamanho interesse me levou à busca da prática de uma modalidade marcial. 

Fui levado a Academia onde tinham diversas Artes Marciais, essa academia ficava 

                                                           
4
 Na verdade, era a Arte Marcial chamada Taekwondo, porém, eu não sabia diferenciá-las na época. 
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no espaço dentro do Conselho Comunitário do Bairro do Alecrim (CCBA), porém, 

naquele dia, o que mais chamou minha atenção foi a prática do Judô. Creio que 

esse encantamento se deu pelo fato de jamais ter presenciado uma aula como 

aquela, pois nunca tinha ouvido falar sobre essa prática, até aquele momento. Foi 

assim que decidi que era aquela prática que eu queria fazer, uma gama de 

movimentos corpo-a-corpo, quedas, torções, tudo isso em conjunto era muito 

agradável aos meus olhos. 

Passou-se algum tempo e, na mesma academia, entre um horário e outro da 

aula de Judô, observei que lá no pátio estava acontecendo a prática do Taekwondo, 

na época eu não fazia idéia do que era, mas aquela experiência visual me arrebatou 

os sentidos: os alunos e o professor vestiam kimonos diferentes dos que eu já 

conhecia, tinha uma gola fechada, havia o nome TAEKWONDO escrito nas costas 

de todos eles, alguns com a grafia em outra língua, aquilo me prendeu totalmente a 

atenção e eu me deixei tomar completamente por aquele sentimento. Começava 

aqui, meu caminhar pela arte dos “pés e das mãos”. 

Na mesma ocasião fui apresentado ao professor de Taekwondo, Cleiton 

Silva Pinheiro, que me recebeu com muito acolhimento. Descobri um antigo amigo, 

faixa branca ainda, que me conduziu nos primeiros passos, fazendo jus a disciplina 

da Arte Marcial, de orientar e ajudar aos menos experientes. Treinávamos 

incessantemente, ia para a escola pela manha e no final da tarde já ia para a 

academia. Era ótimo estar ali. Brincadeira, treino, diversão, em conseqüência: 

cansaço e marcas de alguns contatos que ocorriam no decorrer do treino. Conheci 

amigos que se tornaram irmãos. Conheci Cleiton, meu professor, meu Mestre, que 

se tornou um dos meus maiores exemplos, naquela época, hoje e sempre. 

Seguindo meus caminhos no Taekwondo, me graduei na faixa amarelo ouro5 

depois de quase um ano de treino. Quase não conseguia conter aquele sentimento 

                                                           
5
 Para a adequação da progressão pedagógica do processo de ensino-aprendizagem, no Taekwondo 

utiliza-se de um sistema de graduação, o qual, cada nível alcançado é uma etapa que corresponde 
ao seu tempo de treino, técnica e desenvolvimento. Nesse caso, esses níveis são simbolicamente 
divididos em dez faixas coloridas: branca, amarela, amarela-ouro, laranja, verde, verde-escura, azul, 
azul-escura, vermelho e vermelho-escura. Passado esses dez níveis, o praticante na sequência é 
graduado à faixa preta. Essa, por conseguinte, divide-se em mais 10 Dans, e são simbolicamente 
representadas por “divisas” douradas nas pontas das faixas, onde: do 1º ao 3º Dan, enquadra-se o 
título de Professor; do 4º ao 7º Dan, concebe-se o título de Mestre e, alcançado o 8º Dan, titula-se 
como Grã-Mestre. A faixa preta 9º Dan, é conseguida pelos indivíduos que contribuíram muito com a 
Arte, na forma educacional, social e etc. A faixa preta 10º Dan é uma faixa póstuma, ofertada a 
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de felicidade ao receber a faixa das mãos de meu professor. Alguns pormenores 

aconteceram nesses percursos, mas nada tão importante para me fazer abandonar 

meus rotineiros treinos. Presenciei algumas situações que não condiziam com a 

filosofia que eu aprendia da Arte, contudo, foram situações realmente dolorosas e 

que me fizeram pensar sobre os Exames de Graduação. Questionava-me sobre 

onde, de fato, estava essa avaliação? Onde estavam as correções? Não se tinha, 

freqüentemente, a mínima preocupação e atenção pelo aprendiz, no momento de 

realização do Exame. Era muito triste observar que quem está na mesa, avaliando, 

por muitas vezes nem olhava o aluno que estava ali fazendo os movimentos, 

realizando toda seqüência que se pede em um exame. 

Essas reflexões fizeram-me passar mais de cinco anos na faixa amarela-

ouro e nesse sentido tive o apoio de meu professor. Ao conversar com ele sobre o 

acontecido, ele sempre me falava que, simbolicamente, a faixa tem o sentido de 

apontar o nível de conhecimento do praticante, mas que o conhecimento não estava 

ali, a faixa equivalia a uma representação e que na verdade: “a faixa só serve 

mesmo para não deixar a calça cair, o que importa mesmo é o que se aprende para 

a vida”. De fato! 

Meu Professor sempre me mostrou o lado filosófico da Arte do Taekwondo, 

e isso me deixava muito satisfeito e fazia com o que me encantasse cada vez mais 

por sua prática. Assim como na maioria das Artes Marciais, existe uma filosofia de 

princípios, de disciplina, há uma filosofia de vida. E meu professor Cleiton, me fez 

ver esse lado que, diferentemente da esportivização, contempla uma linda essência 

de valores. Nas Artes Marciais faz-se o possível para atingir a “perfeição” em todas 

as dimensões, desde a técnica corporal aos sentidos significantes para a vida, e o 

foco de meu caminho sempre esteve nesse sentido. 

Depois de um tempo, participei do exame de graduação e obtive a faixa 

verde-escura. Dois anos depois, por volta dos meus dezoito anos, fiz exame e 

graduei-me na faixa azul-escura. Um ano após fiz exame novamente e consegui a 

faixa vermelho-escura, o que me deu o título de instrutor. Essa é a última faixa antes 

da faixa preta. Tive a satisfação de passar algum tempo ensinando ao lado de meu 

                                                                                                                                                                                     
exímios e raríssimos praticantes, por vezes é dada em vida, como representação simbólica a 
autarquias que tenham feito contribuições memoráveis ao Taekwondo. 
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professor, realizando alguns treinos, e contemplando o quanto é significativo 

transmitir o conhecimento por meio da cultura e da filosofia da Arte Marcial. 

Meu caminho nas Artes Marciais ainda me conduziu a outras 

experimentações. Tive a oportunidade de conhecer e praticar o Hapkidô6, também 

de origem coreana, com o professor Sabino, que já era professor de Taekwondo e 

tinha intenção de juntar-se a um grupo e abrir uma Escola de Artes Marciais 

Coreanas. 

Pelos caminhos das Artes Marciais fiz escolhas, e uma delas foi ingressar no 

Curso de Educação Física na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde, 

tive a oportunidade de conhecer, ainda no primeiro período, na Disciplina de 

Filosofia da Educação Física, um pouco sobre o Tai Chi Chuan com a professora 

Terezinha Petrucia da Nóbrega. 

Ainda, pelos caminhos de minha graduação, na Disciplina de Metodologia 

das Lutas, que tinha por base fornecer informações sobre as lutas desde sua origem 

e sua inserção, pude ter contato com Artes Marciais diversas. Dentre elas: o Karatê, 

o Kung-Fu, o Jiu-Jitsu, o Judô e o Aikidô. Nessa mesma época, o professor da 

disciplina, Calos Alberto Barreto, me convidou para colaborar com o conteúdo que 

dizia respeito ao Taekwondo, pois esta constava no programa da Disciplina junto as 

outras. E foi com grande satisfação que ministrei aulas para a minha turma e mais 

outras. A experiência foi realmente gratificante e muito satisfatória. 

No último ano de graduação, ainda tive a oportunidade de cursar a disciplina 

de Metodologia do Judô, onde tive mais uma vez o prazer de vivenciar tal Arte. O 

final do curso possibilitou retomar minhas experiências primeiras e voltar minha 

pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso para as Artes Marciais no intuito de 

refletir sobre as convergências filosóficas das práticas e suas contribuições para 

formação de caráter e ética do ser humano. 

A reflexão sobre as Artes Marciais me direcionou ainda a dar continuidade a 

trabalhos de pesquisas. Participei do processo de seleção para mestrado em 

                                                           
6
 Arte Marcial que tem sua origem paralela e inserida no Taekwondo. As técnicas de golpes, chutes, 

socos e defesas de ambas são exatamente iguais. Só que além de técnicas de luta, o faixa-preta em 
Hapkido é um terapeuta, pois o Hapkido tem em seu treinamento o conhecimento de pontos de 
acupuntura e massagem, pontos que são utilizados em técnicas de imobilização causando muita dor 
no adversário, mas que também são utilizados em tratamentos e terapias. 
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Educação (PPGEd/UFRN) com um projeto que trazia as Artes Marciais novamente 

como foco. Entrei na pós-graduação, sob a orientação da professora Petrúcia 

Nóbrega e pude realizar um trabalho de pesquisa, pautado na relação Mestre e 

Discípulo como educação sensível, nas Artes Marciais. Satisfação maior ainda, pois 

esse trabalho depois de pronto foi submetido e aprovado para publicação em livro, e 

foi lançado junto a Editora do IFRN, no primeiro trimestre de 2017, e tem como título: 

“No caminho das Artes Marciais: a relação Mestre e Discípulo como educação 

sensível”. 

Minha caminhada começou ao mesmo tempo em que ascenderam meus 

sentidos, dando voz a minha existência enquanto praticante de Artes Marciais, 

enquanto praticante de Taekwondo. E foi a partir da significação dos Mestres que 

proporcionaram educação em minha vida, que norteio essa pesquisa tomando-os 

por sujeitos desse estudo. 

Para tanto, se fez necessário considerar também o mundo vivido e as 

experiências do pesquisador. De forma a narrar à temática proposta, esse estudo 

traz também minhas experiências como Discípulo de Artes Marciais, como aprendiz 

frente a esses Mestres, como instrutor e como pesquisador, o que me possibilitou 

encarnar um leque de significados sensíveis em minha educação e em minha 

existência. 

Dessa forma, para uma melhor compreensão dos caminhos deste trabalho, 

esclarecemos que a atitude de entrelaçar a experiência do corpo com o fenômeno 

educativo no Taekwondo tem significações, também, pela escassez que se encontra 

os estudos com essa temática7. Além disso, o cenário no qual se desenvolveu este 

estudo está inserido nas reflexões sobre o corpo que vem sendo discutido e 

pensado no Grupo de Pesquisa Estesia e no Laboratório VER (UFRN); bem como, 

entre pesquisadores da Linha de Pesquisa Educação, Comunicação, Linguagem e 

Movimento do Programa de Pós-Graduação em Educação (UFRN). Dessa forma, 

                                                           
7 
 No Banco de Teses e Dissertações da CAPES, utilizando-nos da palavra “taekwondo” no campo de 

busca, encontramos um total de 48 (quarenta e oito) trabalhos registrados. Refinando os resultados 
somente para teses, encontramos apenas 5 (cinco) trabalhos, dentre eles, 4 (quatro) tem o caráter de 
pesquisas no campo da biocinética, tendo por foco a análise de desempenho esportivo, os 
parâmetros neuromusculares de chutes e o estudo sobre barreiras no treinamento, e 1 (um) versa o 
estudo sobre o conhecimento da categoria da luta corporal no currículo de formação de professores 
de educação física da Universidade Federal de Sergipe. Aqui em nosso estado não encontramos 
nenhum registro nas buscas, seja em teses ou dissertações, que tenha sido publicada até o final do 
segundo semestre de 2017. 
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acreditamos que pensar o corpo por meio da compreensão deste trabalho, dialoga 

com as produções anteriores, a exemplo às pesquisas de corpo, educação física e 

dança de Nóbrega (1999, 2015, 2016), Porpino (2001), Tibúrcio (2005), Medeiros 

(2010), Vieira (2012), dentre outros. Dessa forma, pensamos que essa pesquisa 

vem contribuir enquanto produção acadêmica sobre essa perspectiva, do corpo e da 

educação, que a tanto já vem sendo discutida em nosso grupo. 

Também, por estar atrelada a minha vivência enquanto praticante, graduado, 

aluno, instrutor e pesquisador nas Artes Marciais, e agora em específico o 

Taekwondo, estarei dando continuidade a trabalhos anteriores8, além de poder 

corroborar para uma melhor compreensão desta temática para a minha área 

específicas da Educação Física. Pretendemos contribuir então, para a ampliação 

dos estudos acerca das reflexões sobre a experiência do corpo no Taekwondo, e 

mais do que isso, pensamos poder oferecer subsídios que ultrapassam a forma de 

como lidar com esse fenômeno educativo. 

Nesta qualidade, trazemos a experiência como condição primeira da 

expressão e, a partir disso, descrevemos este trabalho traçando diálogos entre a 

fenomenologia de Merleau-Ponty e a cultura corporal do Taekwondo, no que se 

refere à experiência do corpo e ao fenômeno educativo. 

Não obstante, trago a tona o conhecimento vivenciado e sintetizado em eu 

corpo, de forma a expressar a historicidade dessas experiências vividas como forma 

de apresentação do significado que há nessa experiência com o Taekwondo. Assim 

sendo, apresento que esse estudo também surge a partir da expressão do meu 

corpo e da própria experiência como praticante do Taekwondo.  

A fim de atrelar o corpo e a educação em seus significados mais amplos de 

sua expressão, pois parte da relação com o mundo e com o outro, recairemos nosso 

olhar para o Taekwondo, alicerçados nos conceitos que trata Merleau-Ponty. Com 

isso, almejamos levantar o diálogo que parte da relação entre os conceitos de 

experiência e de educação, considerando-os a partir de uma visão ocidental e 

oriental, e aproximando-os para uma melhor compreensão. 

                                                           
8
 Enquanto graduando do curso de Educação Física, apresentei o Trabalho de Conclusão de Curso 

intitulado “Artes Marciais enquanto conteúdo da Educação Física: contribuições filosóficas para 
educação do Ser”, no ano de 2010. No Programa de Pós-Graduação em Educação (2012-2014), 
dissertei sobre o papel do Mestre e do Discípulo no trabalho intitulado “No caminho das Artes 
Marciais: a relação Mestre e Discípulo como educação sensível”. 
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JORNADA INTRODUTÓRIA: POR ONDE CAMINHAR 

 

Na intenção de delinear as lentes pelas quais são vistos os horizontes de 

nossa pesquisa, assumimos a atitude fenomenológica proposta pelo filósofo Maurice 

Merleau-Ponty (1908-1961). Assim, incorporamos um estilo aportado na descrição e 

no relato da experiência cujo olhar sobre o fenômeno encontra-se aberto aos 

sentidos e significados possíveis de serem refletidos. 

Nessa condição, focamos as atitudes da reflexão para compreender o 

fenômeno pesquisado. Dessa forma, nos apoiamos na hipótese de que todo o 

processo na prática do Taekwondo é educativo, pois envolve professor e aluno, 

Mestre e Discípulo, e parte de uma profunda significação existencial onde ambos 

ancoram sentimentos e desejos que partem da ordem da empatia. Sendo assim, 

essa experiência do corpo no Taekwondo resulta no fenômeno educativo, 

considerando que essa educação se constrói a partir da relação, do sensível, na 

intercorporeidade, com o corpo do outro e com o mundo. Nesse cenário, assumimos 

como objetivo da tese compreender como ocorre a experiência do corpo no 

Taekwondo a partir da experiência vivida e da técnica do corpo, bem como, revelar 

como essa experiência do corpo inaugura o fenômeno educativo, mediante o 

envolvimento que ocorre na intercorporeidade. 

Ao fazermos a escolha pelo caminho metodológico de natureza 

fenomenológica, abraçamos o cenário estético e sensível na existência do Ser. 

Assim, trazemos a fenomenologia pela sua forma de procurar compreender o mundo 

ao invés de explicá-lo, dando voz às essências que se encontram na existência. É 

nesse fluxo de pensamento que se atribui valor na compreensão do mundo e do Ser 

(NÓBREGA, 2009). Merleau-Ponty (1960/1991) em O filósofo e sua sombra 

esclarece esse pensamento nos dizendo que “refletir é desvelar um irrefletido que 

está a distância, porquanto já não somos ingenuamente esse irrefletido – o qual, 

porém não podemos duvidar ser atingido pela reflexão, já que é por ela mesma que 

temos noção dele” (MERLEAU-PONTY, 1960/1991, p. 178). 

O irrefletido é o que permite a reflexão, o solo para o pensamento e a 

criação de horizontes de significações e sentidos. Assim, paro para fazer esse 

exercício de ver o ainda não visto, ou melhor, de tentar desvendar as coisas a partir 

de um novo olhar. Portanto, retomo minha experiência na prática no Taekwondo, 



23 

sendo que essa experiência se desvela a partir do corpo próprio e da 

intercorporeidade como uma corrente de vida imemorial (NÓBREGA, 2012, p. 107). 

É a experiência que é contada, também, como experiência do meu corpo no mundo, 

da carne como fundo imemorial, que nos explica Merleau-Ponty como sendo o 

elemento do Ser.  

Destaco o que me motivou a escolher os caminhos dessa pesquisa. Essa 

abertura de horizontes só foi possível a partir da sugestão de apreciação de um filme 

que me foi apresentado pela professora e orientadora Terezinha Petrucia da 

Nóbrega. Este filme instaurou novos pensamentos, novas possibilidades de pensar o 

objeto de pesquisa da tese e desafiou-me a interligá-lo à fenomenologia para dar 

suporte as reflexões aqui levantadas. Assim, Crônica de um verão (1961) de Edgar 

Morin e Jean Rouch foi como um estopim, a fagulha necessária para acender 

minhas faculdades e despertar a lógica pela qual versaria esta pesquisa. 

Imagem 1 – Edgar Morin e Jean Rouch 

 

Fonte: Crônica de um Verão, 1961. 

Como em um aperto de mãos, a união que se concretizou entre a atitude 

fenomenológica e o “método documental” do cinema-verdade traçado por Morin e 
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Rouch, fundam os alicerces para pensarmos a apresentação estético-metodológica 

dessa tese. 

Nesse registro fílmico, os autores trabalham como um simulador de 

apreensão de expressões do corpo, a partir da não-representação cênica, ou seja, 

não há uma preparação prévia para o que está por ser filmado. O que se apresenta 

às lentes é o acontecimento expressivo de quem conta sua história no ato da própria 

reflexão sobre si. Nesse contexto, Morin e Rouch apresentam uma nova forma de 

captura de representações do real, onde essa metodologia – se assim podemos 

nominá-la – parte da impossibilidade de se procurar e/ou encontrar uma essência na 

representação, pois trata-se da verdade, do real, do sentimento expresso sem 

máscaras, sem encenação. Tratar-se, então, de um cinema-verdade. Nos textos 

anexos de Crônica de um verão, que são apresentados em um caderno junto ao 

filme, Morin descreve qual o intuito do filme, de forma que também ilustra o mesmo 

entendimento para considerar esta pesquisa de tese. Assim, ele nos diz que: 

Esse filme é uma pesquisa. [...] Não se trata de um filme de ficção. 
Essa pesquisa lida com a vida real. Não se trata de um 
documentário. A pesquisa não tem por objetivo descrever. É uma 
experiência vivida pelos autores e atores. [...] Trata-se de um filme 
etimológico no sentido forte do termo. Ele estuda o gênero humano. 
[...] É uma experiência de interrogações cinematográficas: “como 
você vive?”. Isto é, não pomos em foco apenas o modo de vida 
(moradia, trabalho, lazer), mas o estilo de vida, a atitude que as 
pessoas têm em relações a si mesmas e aos outros, a forma como 
concebem os seus problemas mais profundos e as soluções para 
esses problemas. A pergunta abrange desde os problemas mais 
básicos, mais cotidianos e práticos, até uma investigação sobre o 
homem, sem priorizar, a priori, nenhum deles (MORIN, 2003, p. 7-8). 

Foi esse o modelo estético que fez despertar para a apresentação do nosso 

objeto de estudo e pensar em possibilidades de como estudá-lo e, logo após, 

apresentá-lo. Assim, após ver o filme e ler os textos anexos de Crônica de um verão, 

conseguimos vislumbrar a partilha de sentidos que poderia ser balizada a partir do 

Taekwondo, da historia do Taekwondo. Fez-se mais claro então, partir da ideia de 

utilizar esse formato de registro para compor o corpus de análise dessa pesquisa. 
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O corpo e o fenômeno educativo são os principais nortes de nosso trabalho, 

e o Taekwondo é o caminho pelo qual percorreremos nossa trajetória. Sobretudo, é 

importante lembrar que o cenário ao qual se pauta este estudo está inserido nas 

reflexões sobre o corpo que vem sendo discutidas e pensadas no Grupo de 

Pesquisa Estesia e no Laboratório VER, da Universidade Federal do Rio grande do 

Norte. Dessa forma, acreditamos que pensar a experiência do corpo como 

fenômeno educativo por meio da compreensão deste trabalho, contribui o estado de 

produções anteriores que já se fazem presentes no Grupo. 

A pesquisa passou por tratos metodológicos sistemáticos, o que nos permitiu 

adequar o estilo à compreensão do fenômeno que buscamos compreender. A 

sistematização que foi desenvolvida para conseguirmos capturar as entrevistas 

(conversas), bem como as imagens das aulas e da autoconfrontação9 teve um 

cuidado sensível para que passo à passo pudéssemos adentrar cada vez mais nos 

significados dos sujeitos, buscando compreender suas dimensões, suas 

perspectivas e toda a abrangência que se deu nos relatos apresentados por eles10. 

O período de obtenção dos dados, do corpus da pesquisa, se deu durante 

aproximadamente 13 (treze) meses, iniciando-se no mês de junho de 2016, e 

finalizando no mês de julho de 2017. Dentro desse período foram realizadas as 

etapas de filmagens, edições e transcrições dos vídeos. 

 

 

O Filme: o cenário e seus processos 

 

Balizando-nos pelos caminhos dos pés e das mãos contamos à história a 

partir do que nos contam nossos interlocutores, nossos personagens. Como 

anteriormente nos falou Morin: “este filme é uma pesquisa” (MORIN, 2003, p. 7), e 

além disso:  

                                                           
9
 A autoconfrontação consiste em criar situações em que os personagens da pesquisa possam 

verbalizar sobre suas atividades ao assistir trechos de suas entrevistas e/ou aulas filmadas tornando-
se, assim, observadores de sua própria ação. Dessa forma, esse momento faz disparar o relato em 
foco, utilizando das imagens como apoio para elucidar as reflexões. 
10

 Apresentaremos os sujeitos de nossa pesquisa mais a frente, no “Capítulo Um” deste texto, onde 
faremos uma vasta explanação sobre seus modos de vivenciar o Taekwondo em suas vidas, bem 
como, os relatos de suas práticas enquanto experiência nesta Arte Marcial. 
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O nosso terreno comum é que nenhum de nós concebe este filme 
como sendo apenas sociológico ou apenas etnográfico ou apenas 
estético, mas como algo total e difuso que é, ao mesmo tempo, um 
documento, uma experiência vivida por pessoas e uma pesquisa 
sobre o contato entre elas (MORIN, 2003, p. 33). 

Assumimos o filme como processo de pesquisa, como educação sensível, 

estético, que revela a “atuação” dos personagens pela própria experiência vivida. 

Em nosso filme11, o processo que se desenvolve revela o fenômeno educativo: os 

personagens falam de suas experiências, refletem sobre elas e, ao mesmo tempo 

em que contam essas experiências, comunicam suas realidades reconfigurando sua 

própria maneira de se ver dentro da história contada. Atamos assim a intenção 

desse filme à intenção do cinema, expresso por Morin em O cinema ou o homem 

imaginário (1970):  

O cinema reflete a realidade, mas, mais do que isso, comunica com o 
sonho. É que todos os testemunhos nos asseveram: e são 
precisamente esses testemunhos que formam o cinema, que nada é 
sem os espectadores. O cinema não é a realidade, pois que todos 
no-lo dizem (MORIN, 1970, p. 14). 

Essa pesquisa dá voz a dois personagens: o professor Raimundo Maxiliano 

de Miranda, mais conhecido como Mestre Roni, faixa preta 6º Dan, e o professor 

Cleiton Silva Pinheiro, que é seu aluno, faixa preta 2º Dan. Esses sujeitos foram 

convidados a contar (crônicas) suas histórias a partir de suas próprias experiências, 

desde seus primeiros passos na prática do Taekwondo até os dias e hoje. Assim, o 

corpus é formado por duas gerações hierarquicamente graduadas nesta Arte 

Marcial. 

Nossa reflexão toma como partida a escuta desses Mestres de Taekwondo, 

considerados como personagens e corpus desta pesquisa. Foi a partir da fala dos 

sujeitos que organizarmos nossas ideias e encaminhamos nosso pensamento. 

                                                           
11

 O filme “No caminho dos pés e das mãos” pode ser acessado no canal do Laboratório VER, no 
YouTube. 
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Esses sujeitos, esses professores, Mestres em Taekwondo, nos dão ensinamentos 

necessários para fundarmos nossos diálogos sobre o fenômeno educativo. 

Mestre Roni é considerado, por outros Mestres de Taekwondo de nossa 

cidade, o faixa preta mais antigo no estado do Rio Grande do Norte. Além de 

considerar também a narrativa contada pelo professor Cleiton Silva Pinheiro, seu 

aluno mais antigo que ainda o acompanha, também faixa preta e meu professor. 

Dessa forma, é a experiência ouvida, relatada e refletida a partir de três gerações de 

ensinamentos, e da qual faço parte como pesquisador e como praticante da Arte. 

A atitude fenomenológica coloca o autor/pesquisador como personagem 

desse caminho, por meio das significações de minha experiência na prática do 

Taekwondo, graduado na faixa vermelha 1º Gub12, aluno do professor Cleiton. 

Damos voz para que meu corpo possa também orientar as referências e diálogos no 

campo da educação. 

Da mesma forma, enquanto pesquisador disponibilizo minha escuta, minha 

observação sensível para compreender a experiência dos Mestres. A atitude da 

escuta parte desse mundo sensível que se revela dentro de seus próprios 

significados. Em seu texto O corpo como expressão e a fala (1945/2011), Merleau-

Ponty afirma: “a fala não traduz naquele que fala um pensamento já feito, mas o 

consuma. Com mais razão ainda, é preciso admitir que aquele que escuta recebe o 

pensamento da própria fala” (MERLEAU-PONTY, 1945/2011, p. 242) e ainda que 

“para que eu compreenda as falas do outro, evidentemente é preciso que seu 

vocabulário e sua sintaxe “já sejam conhecidos” por mim (MERLEAU-PONTY, 

1945/2011, p. 249). Dessa forma, é a partir da experiência no Taekwondo que 

tratamos nossos diálogos, dando voz aos Mestres e fazendo-se escuta de suas 

experiências as quais ressignificamos no contexto educativo. 

Essas reflexões colocadas sobre o fenômeno educativo no Taekwondo que 

passa de geração a geração e marcam o tempo e as pessoas, os personagens, os 

sujeitos, caminham juntos enquanto ensinamentos que norteiam professor e aluno 

no caminhar dessa jornada. 

                                                           
12

 Este caso é o que chama-se de “faixas coloridas”, são as graduações (níveis) que antecedem a 
faixa preta. Esses níveis são divididos em dez faixas coloridas que, em ordem decrescente, vai do 10º 
ao 1º Gub, são elas: branca, amarela, amarela-ouro, laranja, verde, verde-escura, azul, azul-escura, 
vermelho e vermelho-escura. 
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Nessa ocasião, após expor os personagens da pesquisa que nos dão a 

possibilidade de introduzir diálogos e colocar nossas ideias em reflexão, cabe 

descrevermos as etapas pelas quais se deram os momentos de obtenção do 

material para o corpus de análise para escrita desta tese, bem como, para a 

composição do filme produzido. Assumimos a pesquisa em foco, traçada a partir do 

viés do cinema-verdade, já exposto por Morin e Rouch (1961) e em nosso caso, 

trazendo essa perspectiva para contemplar nosso objeto de estudo, para que seja 

possível compreender a experiência do corpo como fenômeno educativo no 

Taekwondo. 

Dessa forma, assumimos para nossas observações a captura de imagens 

(áudio-vídeo) como dados para refletimos as questões de nosso trabalho. Assim, a 

obtenção desses dados de pesquisa se deu a partir de três momentos, onde foram 

feitos registros (filmagem) em cada um deles: 

I. Entrevista (conversa); 

II. Aula expositiva; 

III. Autoconfrontação. 

Os processos de filmagem citados a cima, foram executados nessa 

sequência, e cada um deles foi feito com ambos os sujeitos (Mestre Roni e professor 

Cleiton), respectivamente. 

Este trabalho apresenta uma sistematização que apresentamos na “Imagem 

2”, como forma de trazer um melhor entendimento para a compreensão da 

organização metodológica do processo de filmagem. 
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Imagem 2 – Momentos da captura do corpus da pesquisa 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor, 2016. 

 

Primeiro momento: as entrevistas 

 

As entrevistas, retratadas sobe a forma de conversas tiveram a intenção de 

dar voz aos sujeitos e assim, nos fornecer bases para traçarmos nossos diálogos e 

reflexões. Para isso, elaboramos um Roteiro de Entrevista13 a partir de questões 

tecidas sobre o viés do objeto de pesquisa, e que foi possível dar o norte para o 

diálogo sobre o contexto do Taekwondo, destacando o relato da experiência dos 

personagens.  

A preparação do roteiro focou em tratar de questões subjetivas que dessem 

abertura para que os sujeitos pudessem falar de si mesmos, sem se ater a 

responder um único tema. Esse roteiro foi construído de forma que o pesquisador 

pudesse também, abordar novos pontos quando apareciam novos significados no 

processo dos relatos. 

O processo que envolve filmagem nem sempre é fácil e tranquilo para a 

pessoa que se coloca a frente das lentes. É sabido que há certo desconforto 

causado pela aproximação desses recursos tecnológicos. Atento a esse pressuposto 

                                                           
13

 O roteiro com as questões levantadas na entrevista encontra-se no Anexo II, bem como, a 
transcrição destas o Anexo IV e no Anexo VI. 
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e com a preocupação para que as conversas fossem as mais expressivas possíveis, 

o espaço que estas ocorreram foi de escolha dos próprios entrevistados, pois 

acreditamos que para esse primeiro momento seria muito importante que eles 

estivessem em ambiente confortável. Assim, a conversa realizada com os dois 

Mestres se deram em dois ambientes distintos: uma na academia com o Mestre Roni 

e a outra, com o professor Cleiton, realizada na sua própria casa. Para cada um 

desses primeiros momentos foram levados o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE)14, do qual foi lido em voz alta e assinado em duas vias, sendo 

uma entregue ao entrevistado e a outra arquivada pelo pesquisador. 

Enquanto recursos tecnológicos foram utilizados 2 câmeras: 1 Câmera 

Filmadora Sony Dcr-sx43, 1 Câmera Filmadora Samsung Hyper Dis Modelo Smx 

F400 Bn 65 Zomm Optic, 1 Gravador de áudio M-Audio Microtrack II, 3 Cartões de 

memória de capacidade de 2GB, 4GB e 8GB, 1 Tripe Aluminio Targus 50i 1.30m. 

Além disso, contamos com outros materiais diversos como extensões, conectores, 

adaptadores, notebook e HD externo para descarregar os arquivos registrados. 

Para a filmagem das entrevistas, fizemos a utilização das câmeras da 

seguinte forma: uma câmera ficou fixa no tripé e colocada ao lado do pesquisador 

que norteava as questões ao entrevistado. Essa configuração da câmera ao lado do 

pesquisador faz com que o entrevistado dirija a palavra para frente, de forma que a 

câmera registre o plano frontal do entrevistado. Essa primeira câmera ficou ligada 

ininterruptamente do inicio ao fim da entrevista, de forma fixa, sem oscilar ângulos, 

capturando a imagem no espaço um pouco abaixo do busto até um pouco acima da 

cabeça do entrevistado. Uma segunda câmera foi utilizada de forma subjetiva, 

móvel, operada de forma que conseguisse capturar takes de vídeos (pequenos 

momentos) que registrassem expressões corporais menores, mas de grande 

significado para compreensão a posteriori. Para a ação da articulação e filmagem 

com a câmera subjetiva, contamos com a contribuição de um amigo, Diego Breno da 

Silva, comunicador social, com experiência com filmagens e edição de imagens e 

que após orientações sobre o foco da pesquisa, articulou algumas ideias sobre 

como fazer os registros. 

                                                           
14

 Foi apresentado aos participantes o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), onde 
discrimina a proposta do trabalho e as finalidades para as quais os registros serão utilizados. O TCLE 
foi lido e assinado momento antes da entrevista, em duas vias, pelo pesquisador e pelo entrevistado. 
O modelo do termo utilizado encontra-se no Anexo I deste trabalho. 
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Nesse primeiro momento de filmagem das entrevistas, arquivamos quase 

25GB de material registrado, incluindo a câmera fixa, a câmera subjetiva e os 

arquivos de áudio. Depois de realizada as entrevias, partimos para a observação e 

filmagem das aulas ministradas. 

 

 

Segundo momento: as aulas 

 

Como citado anteriormente, o processo de obtenção do nosso corpus de 

análise se deu em momentos distintos, e aqui descreveremos como aconteceu essa 

segunda etapa de registros, as aulas ministradas. Fizemos o registro de uma aula 

tradicional de Taekwondo, ministrada por cada um dos sujeitos de nossa pesquisa, a 

saber: Mestre Roni e professor Cleiton. Cada uma dessas aulas aconteceu em dias 

distintos, porém, ambas foram realizadas na academia do Mestre Roni, no Center 

Clube de Taekwondo, nas Rocas. 

Importante ainda citar que, no mesmo dia em que foi realizada a entrevista 

com Mestre Roni, também foi feita a filmagem de sua aula expositiva, em turnos 

contrários. Isso se deu pelo fato de que, quando marcamos com ele para explicar a 

proposta da pesquisa, e comunicar sobre o processo de filmagens, nesse mesmo 

dia, horas antes a reunião, ele recebeu a noticia de que finalmente sua cirurgia iria 

se realizar dentro de quatro dias. Trata-se de uma autorização que ele esperava há 

anos. Mas adiante, explicaremos detalhadamente do que se trata a cirurgia do 

Mestre Roni. Assim, a noticia e a reunião conosco aconteceu em uma terça-feira, e 

no sábado já seria realizado o internamento. Dessa forma, por termos entrado em 

contato com ele para a realização das filmagens, e também coincidir na mesma 

semana que ele recebeu a notícia da cirurgia, ele se dispôs a fazer a entrevista na 

tarde da quinta-feira e, logo em seguida, a noite, realizou o treino de “despedida 

temporária” da academia, também como forma de orientar os outros faixas pretas 

sobre a continuidade dos treinos durante sua ausência. 

Já com o professor Cleiton, a entrevista e a aula ministrada foram feitas em 

dias distintos, porém com um intervalo de dois dias apenas. Levamos todo o material 

de filmagem novamente ao bairro das Rocas e registramos sua aula no Center 

Clube de Taekwondo. Isso aconteceu já na ausência do Mestre Roni. É significativo 
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apontar que nessa época o professor Cleiton estava sem sede própria de sua 

academia. Ele estava ministrando aulas no Center Clube para os alunos do Mestre 

Roni e também para alguns de seus alunos que se deslocavam para ter aula com 

ele no bairro das Rocas. Nota-se que, em quase toda sua totalidade, esses alunos 

são residentes no bairro do Alecrim. Poucos meses depois, a Academia União do 

professor Cleiton foi novamente reaberta, onde divide espaço com uma academia de 

musculação na Avenida Coronel Estevam, no bairro do Alecrim. 

Em ambas as filmagens, utilizamos dos mesmos recursos já descritos no 

momento das entrevistas, sendo: duas câmeras, onde uma ficou fixa em 

determinados momentos dos treinos, e a outra foi operada de maneira subjetiva, 

focando alguns aspectos que se destacavam durante a execução do treino (aula 

expositiva). 

Durante o processo de filmagens das aulas, fizemos o possível para dar 

conforto ao momento do treino e não interferir diretamente com as filmagens, visto 

que a presença da câmera geralmente causa intimidação por parte de quem está 

sendo filmado. Nesse processo ainda, apontamos nossas lentes para o âmbito de 

uma prática tradicional de Taekwondo, onde a aula foi dividida em partes distintas 

das quais abordaremos mais a frente nos capítulos desta tese. 

Foi necessário que nosso corpus de análise passasse por um trato 

metodológico, no qual faríamos uma ressignificação de todo o conteúdo registrado 

para dar direcionamento a nossa pesquisa. Em mãos, estávamos com mais de 6 

(seis) horas de filmagens, contendo entrevistas e aulas dos dois sujeitos. A partir 

dai, esse material foi visto e ouvido, e foi realizada a transcrição completa das duas 

entrevistas de forma a organizar esse material em texto, para as possíveis 

observações que serviram de fundamentos para a escrita dessa pesquisa. 

Destaca-se ainda, a participação da pesquisadora de Iniciação Científica, 

Jullya Bheatriz Dantas da Costa Sobral, graduanda do curso de Educação Física – 

Licenciatura, onde desenvolve seu projeto de IC que se configura também como um 

apêndice desse trabalho de tese. A aluna teve um papel essencial nesse processo, 

pois foi ela a responsável pela realização de todas as transcrições das entrevistas, 

para que essas pudessem entrar nesse material como conteúdo de observação. 
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A partir da pesquisa intitulada “Filmagem, análise de movimento e 

autoconfrontação da experiência vivida nas práticas corporais: um dispositivo 

metodológico para pesquisas sobre o corpo estesiológico e a experiência emersiva”, 

cadastrada como Plano de trabalho Científico para a aluna Jullya Beatriz, foi 

possível que ela fizesse todo o acompanhamento dos processos e das etapas da 

realização da obtenção do material desta pesquisa, de forma que essa relação e 

esse acompanhamento venham a contribuir de maneira significativa em sua 

formação, principalmente, por se tratar de uma metodologia que parte de uma nova 

abordagem de pesquisa para o Grupo Estesia. 

Paralelamente, enquanto eram feitas as transcrições, o material da filmagem 

foi revisto e analisado, de forma que foi lançado um olhar sensível e flutuante para 

captar alguns momentos mais significativos dos vídeos, aqueles que dariam a 

pensar as reflexões e o contexto abordado nessa pesquisa. 

Nesse momento, permitimos a abertura de horizonte de sentidos a partir do 

movimento da redução fenomenológica, que como nos mostra Merleau-Ponty em 

sua tese Fenomenologia da percepção (1945/2011), é compreendida como uma 

admiração sobre o mundo, tal como ele se mostra, tal como ele é antes de qualquer 

retorno sobre nós mesmos. Esse novo olhar ressignificado amplia o pensamento na 

busca das essências, onde estas se mostram abertas e inacabadas ao 

conhecimento na busca do irrefletido, ou seja, na busca de novos horizontes de 

compreensão do fenômeno interligado o movimento da redução consiste em refletir 

sobre essas experiências e atribuir novos sentidos (MERLEAU-PONTY, 1945/2011). 

 Abrimos assim, os horizontes por onde vislumbramos direcionar o próximo 

momento de nossa metodologia: a autoconfrontação, permitindo-nos refletir e atribuir 

novos sentidos ao nosso objeto de estudo. Nesse processo, manipulamos, editamos 

e condensamos o material bruto de filmagem, com mais de 6 horas, em 2 vídeos 

com tempo aproximado de 40 minutos cada15, um para cada sujeito, que serviram de 

apreciação dos próprios sujeitos no momento da autoconfrontação. Toda a edição 

dos vídeos foi realizada na sala da Ilha de Edição, espaço situado dentro da sala do 

Grupo de Pesquisa Estesia, no Departamento de Educação Física da UFRN. Para a 

manipulação dos vídeos, fizemos uso de um Mac PC Apple, realizando as edições 

                                                           
15

 Os vídeos utilizados para a autoconfrontação podem ser acessados através do canal do 
Laboratório VER, no YouTube. 
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com o software Adobe Premiere Pro. Elegemos para montar esse vídeo, partes da 

entrevista onde os diálogos davam o que refletir sobre as proposições aqui 

elucidadas, bem como, partes da aula que foram ministradas, enfatizando 

novamente aspectos da experiência do corpo. 

 

 

Terceiro momento: a autoconfrontação 

 

Foi preciso uma preparação prévia de um material para que fosse utilizado 

nessa etapa, falamos assim de 2 vídeos, cada um referente aos sujeitos da 

pesquisa, e que nesse vídeo, que tem um tempo de aproximadamente 40 minutos, 

contém imagens da entrevista e algumas cenas que fazem referência a aula 

ministrada. Partindo desse entendimento, explicaremos como se deu o momento da 

autoconfrontação. 

Para a realização da autoconfrontação exige-se uma melhor distribuição dos 

materiais (recursos). Então, convidamos os sujeitos da pesquisa para um ambiente 

mais controlado, livre de interferências externas (barulhos, sons diversos e etc.) e no 

qual pudéssemos deixá-los bem a vontade, para também poder registrar esse 

momento de forma mais significativa, com uma boa qualidade. Para isso, 

convidamos o Mestre Roni e o professor Cleiton a comparecerem no Departamento 

de Educação Física da UFRN e realizamos a autoconfrontação na própria sala da 

Ilha de Edição do Laboratório VER. 

Todo o espaço onde aconteceu a autoconfrontação foi organizado e os 

recursos dispostos: 2 câmeras ficaram intencionalmente distribuídas, sendo ambas 

fixas e em ângulo frontal ao sujeito em foco. No espaço alocado entre as câmeras, 

foi colocada uma TV LG, modelo 47LS4600, de 50 polegadas, e posto exatamente 

de frente a ela, na distância aproximada de 1,5m, uma poltrona fixa destinada ao 

sujeito que iria assistir ao vídeo da autoconfrontação. Todos os materiais utilizados 

(câmeras e TV) ficaram no mesmo plano, que era o plano de visão do espectador 

que estava ali para assistir ao vídeo, como mostra a “Imagem 3”.  
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Imagem 3 – Organização do material para captura da autoconfrontação 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor, 2017. 

Na condição de pesquisador, fiquei sentado junto a uma das câmeras, onde 

pude observar as expressões do espectador em determinadas partes do vídeo e 

pude fazer anotações que serviram de reflexões pós-apreciação. 

A todo o momento as câmeras ficaram ligadas, pudendo assim registrar não 

só o diálogo após a apreciação do vídeo, mas também as reações do espectador 

durante cada momento especifico do vídeo. 

Após exposição do vídeo, fizemos novamente uma conversa com os 

sujeitos, para que eles nos contassem um pouco de suas experiências enquanto se 

autoconfrontava e também, sobre questões mais pontuais que foram sendo 

observadas durante a apreciação do vídeo. Para esse momento também foi 

elaborado um Roteiro da Autoconfrontação16, que traçam algumas questões 

significativas para a compreensão e entendimento de pontos de nossa pesquisa. A 

preparação desse roteiro também foi pensado de forma a dar abertura para que os 
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 O roteiro com as questões levantadas na autoconfrontação encontra-se no Anexo III, bem como, a 
transcrição destas o Anexo V e no Anexo VII. 
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sujeitos entrevistados pudessem falar sobre alguns pontos que foram aparecendo no 

próprio relato. 

Destacamos ainda que a autoconfrontação aconteceu em dias distintos, e 

que cada sujeito teve somente a experiência de visualizar o seu próprio vídeo. Ou 

seja, o vídeo do Mestre Roni só foi visto por ele, assim como somente o professor 

Cleiton foi quem teve acesso à visualização de seu próprio vídeo. Primeiramente, 

fizemos a autoconfrontação com o professor Cleiton, que se realizou no mês de 

março de 2017. O processo aconteceu no turno da tarde e teve duração média de 1 

hora e 45 minutos, contando desde o momento de apreciação do vídeo até a 

finalização da conversa realizada a posteriori. 

A autoconfrontação com o Mestre Roni precisou ser adiada por diversas 

vezes, e o período desde a entrevista até sua realização durou cerca de um ano e 

um mês. Isso se deu pelo fato do Mestre Roni ter passado por um longo período de 

recuperação das cirurgias, onde a última que ele havia feito teve complicações que o 

levaram novamente à sala de cirurgias para a acomodação de uma nova prótese. 

Dessa forma, somente na segunda quinzena de julho do mesmo ano (2017), foi 

possível locomover o Mestre Roni para o Departamento de Educação Física, para 

realizarmos a autoconfrontação. 

Assim como no filme Crônica de um verão, de Jean Rouch e Edgar Morin, 

trouxemos à reflexão do relato pelo próprio autor da fala, da expressão, e que agora 

é colocado frente a frente consigo mesmo, encarando seu relato, suas ações, 

confontrando a si mesmo. Utilizamos da autoconfrontação nesse momento, pois a 

partir do uso desse suporte imagético que promoveriamos o desenvolvimento da 

discussão em torno de nossas bases teóricas, traçando significações – a partir da 

redução fenomenológica – que servem de estratégias para refletirmos as 

proposições aqui apontadas. 

Dessa forma, a configuração deste trabalho no que concerne o corpus de 

análise foi pensada a partir desse momento singular, trazendo a autoconfrontação 

como forma de disparar o diálogo em foco, utilizando das imagens como suporte 

para ascender essa reflexão. Com esse novo material capturado, da 

autoconfrontação, foi feita uma nova leitura audiovisual e tudo foi transcrito, 

passando pelo mesmo procedimento já feito anteriormente com o material das 

entrevistas. Logo após, todos os textos foram organizados, formatados e impressos, 
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e passou-se então para o processo de leitura desses escritos. As entrevistas, as 

aulas e as autoconfrontações, todo esse material também faz parte da redução 

fenomenológica, logo, nosso trabalho parte desses três momentos, que se configura 

como nosso, já citado anteriormente, corpus de análise. 

 

 

Unidades de Significados  

 

Trata-se então, de fazer um registro da história do Taekwondo em nossa 

cidade, a partir de relatos de Mestres desta Arte Marcial, partindo da configuração 

do cinema do real que admite um certo grau de subjetividade enquanto forma de 

expressão17.  

A ideia de se trabalhar a partir desse formato imagético, caracterizado pela 

estética do cinema-verdade, traz a essência do nosso trabalho por se referir a um 

gênero de filme que se empenha em captar a realidade tal e qual ela é, isto é, 

procura "reproduzir" aquilo que na realidade acontece. Dessa forma, como fruto 

dessa pesquisa, também, desenvolvemos um filme18 com o acervo que foi capturado 

para nosso estudo, com um formato ancorado no conceito de cinema-verdade. 

Nossa compreensão então recai sobre a observação dos gestos e da 

expressão do corpo que fala, enquanto esses sujeitos o retoma para contar sua 

própria história, suas experiências. 

Ao lançar nosso olhar sobre esses sentidos desvelados a partir das 

conversas, das aulas e das autoconfrontações, trabalhamos com as noções 

expressas oralmente pelos personagens, bem como, suas expressões corporais, os 

gestos que emergem desses sentidos do corpo e que põe a existência viva e 

intemporal na construção do mundo-vida. Essas experiências, que somente a partir 

do corpo podem ser expressas, podem ser evocadas sem precisar pedir autorização 

                                                           
17

 Essa noção será desenvolvida a partir do pensamento de Merleau-Ponty ao longo da tese, 
principalmente, no Capítulo Dois. 

18
 A exemplo de trabalhos já desenvolvidos anteriormente no Grupo de Pesquisa Estesia,  citamos a 

produção do minidocumentário “O corpo e a cidade”, fruto de Projeto de Extensão realizado por 
Nóbrega (2007), que teve por objetivo coloca em cena aspectos políticos, éticos, lúdicos e estéticos 
das práticas corporais e da Educação Física nos novos modos de vida que atingem a família, o 
trabalho, o descanso, as necessidades fisiológicas, o lazer e a educação. 
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a nenhum dos outros tempos, seja passado, presente ou futuro. Essas experiências 

“adquiridas” são o que constituem o corpo. E é nessa perspectiva que damos a 

atenção do olhar para compreender nosso material de apreciação. 

Destacamos o papel da autoconfrontação em nosso trabalho, na tarefa de 

mostrar, ao observar o fato vivido, o que os personagens sentem e como agem 

perante suas próprias alusões do real, desvelando algumas significações relativas 

ao corpo desses sujeitos. A expressão do gesto e o comportamento frente à 

autoconfrontação, sobretudo, nos possibilita sustentar que ocorre o fenômeno 

educativo, e que esse fenômeno ocorre a partir da relação dos sujeitos, na 

intercorporeidade, na experiência do corpo no Taekwondo. 

Partindo da leitura completa dos textos transcritos de nosso corpus de 

análise, fomos destacando passagens que mais nos chamaram atenção dentro do 

que pensamos enquanto formulação de tese já anunciada aqui. 

A aproximação com esse material, com esses textos, ocorre a partir de uma 

leitura sensível, onde o pesquisador que também está inserido no mesmo mundo 

que cerca o fenômeno faz uma reflexão acerca do diálogo dos sujeitos e busca 

encontrar significações para compreender as proposições dessa pesquisa. Dessa 

forma, a leitura do material foi orientada por duas grandes categorias que sustentam 

o postulado da tese: a experiência do corpo e o fenômeno educativo. 

Na leitura realizada, ancoramos nosso olhar para capturar o que de mais 

significativo nos saltavam aos olhos, além é claro, do que já direcionamos enquanto 

foco da tese. Nessa leitura flutuante, destacamos o que mais nos apareceu 

recorrente enquanto unidades de significados, pois tratamos de considerar não só o 

que já tínhamos estabelecido como foco, mas também de entender aquilo que se 

desvelava no relato dos sujeitos e que fazem parte de seus mundo-vida, de suas 

próprias significações pessoais. Merleau-Ponty (1945/2011) nos diz que “o sentido 

está enraizado na fala, e a fala é a existência exterior do sentido” (p. 247), e nesse 

de leitura flutuante fez-nos destacar os elementos vivos, indissociáveis os sentidos 

expressos dos relatos. 

Há portanto, tanto naquele que escuta ou lê como naquele que fala e 
escreve, um pensamento na fala que o intelectualismo não suspeita. 
[...] É preciso reconhecer em primeiro lugar que o pensamento, no 
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sujeito falante, não é uma representação, quer dizer, que este não 
põe expressamente objetos ou relações. O orador não pensa antes 
de falar, nem mesmo enquanto fala; sua fala é seu pensamento 
(MERLEAU-PONTY, 1945/2011, p. 244-245). 

Nesse processo de redução fenomenológica, partindo dessa leitura 

flutuante, trazemos a metáfora que Merleau-Ponty (1945/2011) usa para falar no 

Husserl, no Prefácio da Fenomenologia da Percepção, que a redução é um meio e 

não um fim em si mesma, trazendo consigo todas as relações vivas da experiência, 

assim como a “rede traz do fundo do mar os peixes e as algas palpitantes” 

(MERLEAU-PONTY, 1945/2011, p. 12). 

Assim, a redução fenomenológica nos permite acesso a horizontes de 

reflexão e nos apresenta alguns aspectos que sobressaem dentro da perspectiva da 

experiência do corpo e do fenômeno educativo, e que emergiram dos relatos dos 

sujeitos da pesquisa. 

Nesse momento, apresentamos as unidades de significados, na intenção de 

expor o sentido percebido no todo, o que nos saltou aos olhos e que nos possibilita 

construirmos as diversas direções dos nossos caminhos, a saber: 

1. Traços históricos da prática, escolas e estilos 

2. Traços sociais e psicológicos dos praticantes (experiências vividas) 

3. Esquema corporal e técnica corporal  

4. Intercorporeidade 

5. Afetividade e valores 

Estas unidades de significados foram elaboradas nos capítulos da tese, 

trazendo assim uma melhor forma de orientar os pensamentos e conceitos 

abordados. No entanto, essa distribuição não reduz a reflexão dessas unidades de 

significados tão somente dentro do capítulo exposto, mas nos possibilita direcionar 

nossos esforços no sentido de uma melhor organização dos fundamentos que serão 

tratados. Acreditamos que as unidades de significados são parte de um todo e que 

traçam o diálogo para compreensão integral do fenômeno. 
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As unidades de significados são registradas, dessa forma, mantendo-se a 

linguagem do sujeito para que não haja distorção de suas ideias, e sim, a 

convergência entre elas. 

Ainda, como forma de apresentar uma configuração espacial com todo o 

postulado aqui apresentado, enquanto configuração da tese, trazemos a “Imagem 

4”, que sintetiza de forma global o pensamento desta pesquisa.  

Imagem 4 – Configuração espacial do postulado da tese 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor, 2016. 

No quadro acima, partimos de dois pontos chaves: a experiência do corpo e 

o fenômeno educativo. Sua conexão existe a partir de uma comunhão bilateral, ou 

seja, um lado afeta o outro. Temos ainda, como base desses dois pontos chaves, o 

corpo e a experiência, que são os pilares para as discussões aqui levantadas. Na 
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sequência, são colocadas as dimensões de conceitos que nos direcionam ao 

entendimento dos pontos chaves já anunciados, são eles: motricidade, corporeidade 

e intercorporeidade, no campo da experiência do corpo e, historicidade, relação e 

educação no campo do fenômeno educativo. Esses conteúdos apresentam-se em 

cascata, de maneira que nas extremidades encontram-se conceitos mais gerais e, 

mais para o centro, noções mais específicas e que fazem relação um com o outro. 

Todos esses conceitos aqui apresentados têm seu entendimento a partir do viés do 

Taekwondo. Essas noções aqui organizadas de forma gráfica, formam o esqueleto 

de construção desse trabalho. 

Para montar as bases metodológicas dessa pesquisa, como citado 

anteriormente, partimos da noção de experiência do corpo e do fenômeno educativo 

em Merleau-Ponty e no Taekwondo. 

Para tanto, elencamos para o estudo da obra de Merleau-Ponty, a 

“Fenomenologia da Percepção” (1945/2011), com a intenção de compreendermos a 

noção de experiência vivida. Da coletânea de ensaios filosóficos “Signos” 

(1960/1991), os textos: “O Oriente e a filosofia” e “A linguagem indireta e as vozes 

do silêncio”. As obras de “O olho e o espírito” (1964/2013), “Psicologia e pedagogia 

da criança” e “O visível e o invisível” (1964/2012) no intuito de refletir nosso objeto 

de estudo a partir do aporte teórico da fenomenologia. 

Para os estudos sobre o corpo e o movimento, a obra “Consciência 

Corporal” (2012), de Richard Shusterman e o texto “Attitudes et Mouvements” 

(19570 de Frederic J. J. Buytendijk. 

Para o estudo sobre o cinema-verdade, a produção fílmica desenvolvida por 

Edgar Morin e Jean Rouch, “Chronique d’un été” (1961). E para abrir horizontes 

sobre o universo do documentário do real, a obra “Le documentaire, um autre 

cinema: histoire et création” (2015), de Guy Gauthier. Dessa forma acreditamos que 

temos um norte para pensar a produção do documentário, e não somente isso, 

pensar o que este formato de criação pode nos dizer sobre o tema observado. 

Para o estudo sobre a cultura do Taekwondo, selecionamos a obra 

“Taekwondo – A arte Coreana: do domínio a gloria” (2009), do historiador Henrique 

Corrêia Lopes e o livro “Sang Min Cho: a vida do introdutor do Taekwondo no Brasil” 

(2013), de Eduardo Infante. 
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A literatura sobre o Taekwondo em nossa língua ainda é realmente muito 

escassa, o que nos fez procura-los em outros idiomas. Dessa forma, não poderia 

deixar de relacionar a essa pesquisa, os livro que consegui adquirir sobre o 

Taekwondo enquanto revisitei algumas livrarias em Paris. Assim, caminhando pelas 

librairie de Paris, pude encontrar novas fontes para embasar teoricamente esta 

pesquisa. Em uma livraria somente com obras relacionadas ao oriente, adquiri a 

obra “Taekwondo: the unity of body, mind em spirit” (2013), que faz parte de uma 

coleção intitulada “Korea Essentials”. Em outra livraria, a Gilbert Joseph, depois de 

muito buscar referências da área, encontrei mais três obras que versam sobre a 

cultura do Taekwondo, são elas: “Taekwondo: traditions, philosophie et culture” 

(2005), de Kyong Myong Lee; a obra “Manuel technique du Taekwondo” (2005), do 

Mestre Gilles R. Savoie e, por fim, “Leçons de Tae Kwon Do” (2000), de G. Losito. 

Esta visita a Paris aconteceu devido ao I Congrès d’Emersiologie, durante a 1ere 

Semaine Internationale du Corps, do qual tive a honra e privilégio de participar junto 

a organização do evento pela cooperação que existe com o Grupo de Pesquisa 

Estesia. 

Já sabemos então, os horizontes por onde vislumbramos referenciar nosso 

trabalho, bem como, apontamos os direcionamentos das categorias de estudo e 

suas referidas unidades de significados. Descrevemos essas categorias a partir da 

temática da tese, e apoiamos esses conceitos visando um melhor entendimento do 

nosso objeto de estudo. 

A organização estrutural de nossos capítulos proporciona adentrar passo à 

passo no universo do Taekwondo, da tradição desta Arte Marcial milenar à 

concretização na transição de seus ensinamentos. Dessa forma, nossa pesquisa é 

traçada a partir de três principais capítulos. 

No primeiro capítulo, intitulado “No Caminho dos pés e das mãos: notas 

sobre o Taekwondo”, nos debruçamos na contextualização do Taekwondo 

enquanto luta e Arte Marcial, identificando seus pressupostos históricos e filosóficos, 

relacionados à tradição à experiência vivida. Em seguida e, conjuntamente, 

entraremos no diálogo com nosso corpus de análise para tratar dos aspectos da 

prática e dos praticantes. 

No segundo capítulo denominado “Caminhando com os Mestres: a 

experiência do corpo no Taekwondo”, partimos dos estudos de Merleau-Ponty 
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para discutir a noção de experiência do corpo em diálogo com a noção de esquema 

corporal e técnica corporal. 

Por fim, nosso terceiro capítulo chamado “Um caminho para o devir: o 

fenômeno educativo no Taekwondo”, é norteado pelas reflexões que nos 

aproximam do entendimento da experiência do corpo no Taekwondo enquanto 

fenômeno educativo, pelo diálogo entre as concepções já tratadas nos capítulos 

anteriores, mas também suscitando novos pensamentos a partir de conceitos que 

envolvem a intercorporeidade, a relação entre o corpo próprio e o corpo do outro, 

bem como, as significações que partem de uma educação do sensível, que ocorre 

na relação entre Mestre e Discípulo como ensinamentos para a vida. 

As transcrições de todas as entrevistas e autoconfrontações que realizamos 

nesta pesquisa encontram-se disponíveis nos “Anexos”. 

Por fim, o filme “No caminho dos pés e das mãos” que foi produzido como 

parte integrante desta tese, está disponibilizado como um material complementar a 

esse texto. 
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- c a p í t u l o    u m - 
 

 

 

No caminho dos pés e das mãos: 
notas sobre o Taekwondo 
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Da luta, da Arte Marcial e da filosofia de vida: traços históricos da prática, 

escolas e estilos 

 

Apontamos para a história que se passa no caminho dos pés e das mãos 

como possibilidade de descrever o sentido que se origina na essência da Arte do 

Taekwondo. Ao mesmo tempo, caminhando lado a lado, dialogamos com nosso 

corpus de análise, dando o devido lugar aos personagens, aos Mestres que 

caminham conosco: o Mestre Roni e o professor Cleiton. 

Faz-se necessário entender que o Taekwondo é uma prática corporal de 

contato e, como tal, sua gênese remonta desde o inicio da história humana. O 

Homem desde sua existência já exercia papel de caçador e de presa, razão pela 

qual, a “luta” tornava-se primordial à vida. Para sobreviver, ele precisava correr, 

saltar, escalar e lutar. Durante todo o tempo, o ser humano teve a necessidade de 

defender-se de predadores, preparar-se para atacar quando, por exemplo, buscava 

comida e até mesmo confrontar inimigos da mesma espécie. Isso fez com que, a 

partir dessa forma de estratégia de sobrevivência – se assim podemos chamar –, 

fosse também desenvolvidos diversos tipos de ferramentas para esse tipo de 

trabalho. Foi assim que se deu a invenção das primeiras formas de armas, por 

exemplo. 

É preciso assinalar que, quando foi necessário lutar para viver – e aqui nos 

referimos ao confronto direto –, as Artes Marciais ou Arte da “Guerra”19, como o 

próprio nome faz referência ao Deus Marte, foram necessárias para um motivo 

primário: a sobrevivência. O homem aprendeu a lutar para continuar a viver, seja 

com animais ou com outros homens, seja para caçar ou para se defender, seja para 

conseguir alimento ou para ganhar território. Porém, não se deve deixar de 

compreender o grande propósito de criação das Artes Marciais. E aqui vale fazer 

uma breve explanação de conceitos a respeito do termo luta e o termo Artes 

Marciais. 

                                                           
19

 O termo Artes Marciais é ocidental, e constitui-se como uma referência às Artes de Guerra, pois 
sua origem é vinculada ao Deus da guerra greco-romano Marte. Assim, as Artes Marciais segundo 
esta mitologia são as Artes ensinadas pelo Deus Marte aos homens. As Artes Militares ou Marciais 
eram todas as práticas utilizadas pelos exércitos no desenvolvimento de treinamento e habilidades 
para o uso em guerras não importando a origem ou povo que as criou. 
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É necessário entender a diferenciação aqui empregada entre Artes Marciais 

e lutas, que muitas vezes é compreendida de maneira distorcida ou considerada em 

alguns contextos com o mesmo significado. Artes Marciais são disciplinas físicas e 

mentais codificadas em diferentes graus, que tem como objetivo principal um alto 

desenvolvimento de seus praticantes. São atividades corporais de ataque e defesa, 

podendo também ser caracterizadas como lutas (DRIGO, 2005). As Lutas, por sua 

vez, são práticas que possuem combates diretamente corporais (LOURENZO; 

SILVA; TEIXEIRA, 2009). A principal diferença entre as duas é que para os 

praticantes de Artes Marciais, principalmente as de origem oriental, considera-se 

que os conteúdos da cultura de origem da atividade teriam uma orientação 

proveniente de uma filosofia de vida. 

O termo Artes Marciais, aqui utilizado, diz respeito à cultura corporal de 

movimento tratada enquanto uma questão de princípios de vida, de uma filosofia 

com fins existenciais, de um caminho. Na cultura oriental esse caminho é chamado 

de budô20, caracterizando-se por ser uma tradição, ou seja, passada a partir da 

aprendizagem da cultura. 

Isso nos leva a pensar que as características originais da Arte Marcial estão 

ligadas diretamente com os fenômenos naturais, bem como os idealizadores que 

construíam suas técnicas baseados na investigação e na observação da natureza. 

Assim, o surgimento de diversas Artes Marciais deram origem à outras, ressaltando 

que a grande parte dessas lutas é fruto da observação e aprendizagem das técnicas 

de defesas dos animais e de inimigos (FONTEYN, 1981), como podemos observar 

na “Imagem 5”, que é um registro de pintura antiga. 

 

 

 

                                                           
20

 São as Artes ou Caminhos de vida marcial. Artes Marciais usadas como filosofia. 
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Imagem 5 – Homens utilizando-se de técnicas com armas para caçar 

 

Fonte: http://www.infotaekwondo.com, 2016. 

Mais primitivamente, essa ideia de ir à caça está ligada a ideia da colheita, 

como nos mostra Yuval Noah Harari em seu texto Sapiens: uma breve história da 

humanidade (2015): 

Apesar da imagem difundida de “caçador”, a coleta era a atividade 
principal do sapiens e lhe fornecia a maior parte de suas calorias, 
além de matérias-primas como sílex, madeira e bambu. Os sapiens 
não saíam apenas à procura de alimentos e materiais. Também 
saíam à procura de conhecimento. Para sobreviver, precisavam de 
um detalhado mapa mental de seu território. Para maximizar a 
eficiência de sua busca cotidiana por alimento, precisavam de 
informações sobre os padrões de crescimento de cada planta e os 
hábitos de cada animal. [...] Em média, um antigo caçador-coletor era 
capaz de transformar um pedaço de sílex em uma ponta de lança em 
minutos. [...] Em outras palavras, o caçador-coletor médio tinha 
conhecimentos mais abrangentes, mais profundos e mais variados 
de seu meio imediato do que a maioria de seus descendentes 
modernos. [...] os antigos caçadores-coletores foram o povo mais 
conhecedor e habilidoso da história. [...] Os caçadores-coletores 
dominaram não só o mundo dos animais, plantas e objetos à sua 
volta como também o mundo interno de seu próprio corpo e 
sensações. Eles ouviam o menor movimento na grama para saber se 
havia uma cobra à espreita. Observavam cuidadosamente a 
folhagem das árvores para descobrir frutas, colmeias e ninhos de 
pássaros. Moviam-se com um mínimo de esforço e ruído e sabiam 
como sentar, caminhar e correr da maneira mais ágil e eficiente. O 
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uso constante e variado do corpo os tornava tão aptos quanto 
maratonistas. Eles tinham um nível de destreza física que as 
pessoas hoje são incapazes de alcançar, mesmo após anos de 
prática de yoga ou de tai chi (HARARI, 2015, p. 55, 56-57). 

 De fato, não se tem registros escritos da época dos caçadores-coletores. As 

evidências arqueológicas consistem basicamente de fósseis e de ferramentas de 

pedra. Além disso, outros artefatos que indicam ferramentas ou até mesmo “armas” 

construídas de materiais mais perecíveis, como madeira, bambu ou couro, só 

sobrevivem em condições especiais (HARARI, 2015). 

Observamos que desde sua origem, o homem precisava defender-se de 

seus inimigos ou de animais selvagens, utilizando para isso o próprio corpo, os 

punhos, mãos e pés, originando dessa forma vários estilos de lutas, que, com ou 

sem armas, tornou efetiva a defesa corporal e facilitou principalmente a subsistência 

dos homens primitivos (REID; CROUCHER, 2003). 

Em consonância com essa ideia, Espatero (1999) aponta que as primeiras 

formas de lutas surgem com a necessidade de defesa pessoal ou de territórios e que 

com o tempo, foram tomando proporção, aparecendo em outras manifestações 

sociais, como é o caso dos rituais. Dessa forma, sua origem ocorre paralelamente 

com o desenvolvimento das civilizações, e a partir do momento em que alguns 

começam a acumular riqueza e poder, faz surgir também a cobiça de outros, 

trazendo como resultado o confronto. Essa condição, portanto, abriu espaço para 

uma forma de sistematização da proteção pessoal. 

Uma das versões mais conhecidas sobre os primeiros indícios das Artes 

Marciais, principalmente na história oriental, tem como foco principal os costumes 

dos monges indianos, que logo disseminaram seus conhecimentos para monges 

chineses na prática da Yoga21 e rudimentos da Arte Marcial indiana. Tal prática 

caracterizou, posteriormente, a criação de um estilo próprio pelos monges Shaolin22 

(REID; CROUCHER, 2003). É sabido historicamente, através da tradição oral e 

escavações arqueológicas que o Kung-Fu já existia na China há mais de cinco mil 

                                                           
21

 Prática milenar proveniente da Índia. Sua prática consiste em exercícios de respiração, posturas 
físicas, equilíbrio, relaxamento pisco-físico e meditação. 

22
 Tradicional centro de cultivo de Artes Marciais e um dos berços da espiritualidade, localizado no 

Norte da China (AGUIAR; APOLLONI, 2008). 
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anos (BREDA et al, 2010). De lá, estes conhecimentos se expandiram por quase 

toda a Ásia, consolidando os valores de sua prática.  

Na realidade, dizer o momento certo em que surgem as lutas ou as Artes 

Marciais é, de certa forma, improvável, pois, como afirma Breda (2010):  

Precisar o surgimento das lutas não é possível, uma vez que não se 
trata de uma ação isolada de um homem ou grupo que a propôs, 
mas, sim, de uma construção sociocultural que a foi modificando e 
dando novos significados ao longo do tempo (BREDA et al, 2010, p. 
28).  

As Artes Marciais são parte bastante significativa do legado cultural das 

civilizações orientais. Muito de seu pensar e agir, em essência repousa na base 

comum de toda filosofia das inúmeras Artes Marciais existentes, que buscam o 

equilíbrio em seu contexto mais amplo. 

Na sua integridade, as Artes Marciais baseiam-se na aquisição do 

condicionamento físico, defesa pessoal, coordenação motora e desenvolvimento de 

disciplina. Em palavras simples: as Artes Marciais são disciplinas com um passado 

guerreiro, com armas ou sem elas, que também são uma completa expressão do ser 

humano, com todas as suas particularidades, concebidas pela experiência e a 

inteligência dos que pensavam nelas como filosofia para suas vidas.  

É notória a existência diversos estilos, sistemas e escolas de Artes Marciais. 

O que acaba diferenciando estas é a organização de suas técnicas específicas, 

dentro de um sistema de técnicas corporais, como já referenciou Marcel Mauss em 

seus escritos sobre As técnicas do corpo (2003). 

Cazetto (2010), quando reflete sobre os valores que as Artes Marciais 

tomaram, afirma que:  

[...] é necessário destacar que a gênese desses gestos se 
apresentou para situações de sobrevivência, para técnicas letais, 
para isso foram “inventados” métodos de aperfeiçoamento (treinos) 
que pela natureza letal dessas situações tinham que ser altamente 
reformulados e pensados de maneira que a situação original (guerra) 
não gerasse seu objetivo (morte), são criadas então artes que 
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envolvem alto grau de comprometimento e colaboração coletiva com 
objetivo de sobrevivência e auto-aperfeiçoamento: as artes marciais 
(CAZETTO 2010, p. 1).  

A convergência desses princípios que estão enraizados nesses valores, 

como um todo, baseia-se, principalmente, na disciplina e no respeito. Estes 

conceitos são retratados através de um sistema de valores que são disseminados de 

geração em geração, e vem repercutindo por milênios de existências. Encontrar, o 

ponto chave que norteia as Artes Marciais é discorrer sobre a essência das formas 

que são empregadas para a consolidação do caráter pessoal de quem a pratica.  

Em meio à organização dessa construção de conceitos, torna-se importante 

uma interlocução diretamente com o Taekwondo, considerando seu histórico e o 

enquadrando em cada um dessas concepções já citadas acima: luta, Arte Marcial e 

filosofia. Sendo assim, a origem primeira do Taekwondo antecede a configuração 

descrita pelo seu idealizador, pois esta prática corporal de técnicas teve sua gênese 

com o surgimento das primeiras formas de luta. Mas, o que significa Taekwondo? 

Como surgiu? Onde surgiu? Com qual sentido? Essas são questões para entender o 

solo no qual iremos firmar as bases de nosso trajeto pelos “caminhos dos pés e das 

mãos”. 

Falar sobre o Taekwondo é retomar uma história da antiguidade que remete 

a filosofia e a cultura do Oriente. Assim, antes de adentrar na história que retrata 

pontualmente o Taekwondo. Faz-se necessário situar o contexto dessa cultura 

corporal que transita de geração a geração, por corpos que experiênciam sua prática 

no tempo, de forma que dar voz a sua historicidade23. 

Taekwondo é um nome composto pela unificação de três palavras: TAE + 

KWON + DO, onde, “tae”=pés, “kwon”=mão e “do”=caminho. Dessa forma, a gênese 

que descansa sobre essência a palavra Taekwondo, tem como significação ser “O 

Caminho dos Pés e das Mãos”. Coréia, Korea, Koryo ou, em coreano, Chôsen que 

significa “o país da manhã tranquila” (LOPES, 2009), é o berço do Taekwondo. Sua 
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 Para Merleau-Ponty, as significações do corpo em relação com o outro e com o mundo, expressa 
uma historicidade de modo que as experiências tornam-se capazes de instituir um conhecimento. 
Assim, a verdadeira filosofia é o modo de reaprender a ver o mundo “e nesse sentido uma história 
narrada pode significar o mundo com tanta ‘profundidade’ quanto um tratado de filosofia” (MERLEAU-
PONTY, 1945/2011, p. 19). 
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história confunde-se com a própria história do povo coreano, e dessa forma, o torna 

uma das manifestações mais antiga e atuante da cultura Coreana (LEE, 2005; 

LOSITO, 2000). 

Situando-nos no tempo e no espaço, remetemos a configuração territorial da 

Coréia antiga. Dessa forma, anterior ao que se tem hoje por Coréia do Norte e 

Coréia do Sul, esse grande pedaço de terra da península asiática era habitada por 

nômades desde 2333 a.C., e que por muitos anos sofreram com a invasão chinesa 

(LOPES, 2009). 

Em aproximadamente 57 a.C., foram fundados os três principais reinos 

coreanos: Koguryo, Baek Je e Silla, que delimitavam o espaço geográfico na Coréia 

antiga, como mostra a “Imagem 6”, tendo como principal intenção demarcar áreas 

menores para se ter o controle de cada território pelas pessoas que ali já habitavam 

(LOPES, 2009). Essa organização impulsionou esses três reinos a serem mais 

independentes, a se organizarem hierarquicamente, principalmente, para poderem 

reagir contra o domínio chinês. 

Imagem 6 – A Coréia na época dos Três Reinos 

 

Fonte: Lee, 2005, destaque nosso. 
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Na história da Coréia, esse período ficou conhecido como “período dos três 

reinos”. Porém, no decorrer dos anos veio a unificação da península em uma nação. 

Nosso interesse em fazer esse apanhado histórico de forma sintética, se dá pela 

busca do entendimento de como esses reinos se comportavam, suas principais 

atividades, e com isso mostrar de onde surgiram as primeiras raízes do Taekwondo. 

Como em todas as civilizações daquela época, havia muitos confrontos entre 

os reinos, seja por conquista de riquezas, demarcação de território, busca por 

comidas, poder e diversos outros fatores que sempre levaram civilizações a 

confrontar outras. Ao norte, o reino Koguryo que possuía aliança com a China, era o 

maior dos três reinos, mais forte e também o mais poderoso. Ao sudoeste, o reino 

Baek Je era considerado o polo do desenvolvimento intelectual da época. E por fim, 

ao sudeste, o reino Silla, o menor e mais fraco dos três reinos (CÁRDIA, 2006), que 

era constantemente invadido pelos demais reinos, que buscavam mais poder de 

compra e troca, visando alianças com territórios vizinhos às suas fronteiras.  

O reino Silla, que mais tarde viria a se tornar o berço das Artes Marciais, era 

o mais fraco e menor em poder e território, sofria com as constantes invasões e 

saques de seus vizinhos maiores. Essa situação trouxe a necessidade de se pensar 

formas e estratégias de defesa para contrapor os eventuais ataques sofridos. Nessa 

época, os chefes militares começaram a juntar forças e passaram a fazer, além do 

treinamento do arco, flecha e espada, a prática de disciplina mental e física – como 

atestam os relatos – a partir de práticas corporais que envolviam formas de lutas 

com os pés e as mãos. Tal pensamento se tornaria de grande sabedoria, pois em 

batalhas, na tentativa de defender seus territórios, por vezes as flechas acabavam, 

as espadas poderiam não estar em punhos, restavam aos guerreiros à luta corporal, 

face a face. Esses grupos de soldados foram desenvolvendo técnicas a partir de 

golpes, do contato corpo a corpo, e assim se formou um grupo de elite denominado 

de Hwarang24 (LOPES, 2010). 

Com o passar do tempo, o reino Silla foi aprimorando seus exércitos no que 

se chamava de “lutas desarmadas” a partir do Hwarang-Do25, com treinamentos 
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 Significa: “Irmão Maior”. 

25
 “Do” significa “caminho” em todas as Artes Marciais orientais. 
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rígidos e sacrificados, a tal ponto que os corpos desses guerreiros eram capazes de 

suportar os mais duros impactos, pressões e apresentavam grande resistência. 

Este grupo era fundamentado num rigoroso código de Honra, 
resumido em cinco itens: Obediência ao rei; Respeito aos pais; 
Lealdade para com os amigos; Nunca recuar ante ao inimigo; só 
matar quando não houvesse outra alternativa (KIM; SILVA, 2000, p. 
17).  

Semelhante aos samurais japoneses, os Hwarangs habilitaram-se no uso 

das armas. Além disso, praticavam também um outra forma de luta tão antiga 

quanto sua própria civilização, utilizando de golpes com chutes: o Taekyon26 (KIM; 

SILVA, 2000), que podemos considerar uma espécie de ancestral do Taekwondo, 

como mostra a “Imagem 7”, fazendo referência a uma pintura histórica, na qual se 

percebe as expressões corporais mencionadas. 

Imagem 7 – Pintura encontrada no teto de um túmulo27 

 

Fonte: http://esportecontato.comunidades.net, 2016. 

                                                           
26

 Significa: “Chute pulando” ou “Saltar e chutar”. Como afirma Myong Lee: “méthode des coups de 
pied sautés” (LEE, 2005, p. 25). 

27
 Esta pintura mostra dois homens de frente, em posturas do Taekyon. Pertence aos túmulos reais 

de Muyong-Chong e Kakchu-Chong, descoberta por um grupo de arqueólogos japoneses em 1935. A 
construção desses túmulos data do período compreendido entre o ano 3 a.C. e o ano 427 d.C. 
(LOPES, 2009). 
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Os Hwarangs, com suas eximias habilidades e seu código, constituíram-se 

como peça fundamental para que o reino Silla conseguisse unificar a região, 

conquistando os reinos vizinhos de Koguryo e Baek Je, passando-se a se chamar 

Korio (Coréia) (LEE, 2005). 

Ao passarmos por essa breve contextualização sobre a história antiga da 

Coréia, apontamos os vestígios da origem do Taekwondo. Passamos agora para 

outro momento histórico, avançando para a Coréia dos anos compreendidos entre 

1939 a 1945, quando esta foi invadida e ocupada pelos japoneses. Trata-se de um 

momento de grande importância, pois marca também o início da caracterização do 

Taekwondo que conhecemos hoje.  

Durante o período que compreendeu a Segunda Guerra Mundial, os 

invasores japoneses proibiram a prática do Taekyon no território coreano. A ideia da 

proibição devia-se ao receio que os japoneses tinham de a população se preparar 

tecnicamente e revidar à territorialização a partir de conflitos diretos, sejam corporais 

ou armados. Porém, a prática do Taekyon nunca foi descontinuada, nem perdida. 

Embora esta proibição tenha sido feita por decretos japoneses, nesse período, as 

pessoas continuavam a praticá-lo clandestinamente, nas residências e a portas 

fechadas. Ainda assim, essa proibição teve uma duração de 6 anos, até o momento 

em que o Japão curvou-se sobe o jugo de duas bombas atômicas despejadas no 

território nipônico pelos americanos. Na ocasião, todos os japoneses que estavam 

em ocupação de outros territórios, foram ordenados a voltarem para poder unir todas 

as forças dispostas para reerguer o território japonês. Sendo assim, somente depois 

da retirada dos japoneses em 1945, é que os coreanos voltaram a praticar o 

Taekyon de forma livre (LOPES, 2009). 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial os coreanos voltaram a treinar 

TaeKyon ostensivamente, formando duelos com os estudantes que voltavam do 

Japão e que praticavam o Karatê. E, com isso, fundaram-se diversas escolas na 

prática do Taekyon, como o Chong-Do-Kwan, Mu-Duk Kwan, Song-Um Kwan, entre 

outras (KIM; SILVA, 2000). Em 1955, um General chamado Choi Hong Hi28, 

propondo a unificação dessas diversas escolas, passou a defender a denominação 

Taekwondo, e formou um comitê para que isso fosse concretizado, pois, era uma 
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 Para uma melhor compreensão sobre a história do General Choi Hong Hi, consultar o Anexo IV 
deste trabalho, pois há um breve histórico sobre a vida e como se deu sua história no Taekwondo. 
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forma de unificar todas essas escolas em um único estilo, o que não haveria 

problemas já que todas tinham suas origens fundadas a partir do Taekyon. Houve 

certa resistência de início em torno de um único nome, mesmo assim, o comitê votou 

pela adoção do nome Taesoodo (KIM; SILVA, 2000). 

Em 1961, fundou-se então a Associação Coreana de Taesoodo e, em 1965 

o General Choi, que aparece na “Imagem 8”, foi convidado a assumir a presidência. 

Por fim, após ganhar a frente de associação e depois de muitos debates com o 

comitê, proclamou-se desde então, o que conhecemos como Taekwondo. Em 1969 

houve a primeira unificação dos nomes e dos movimentos e em 1972 houve uma 

nova modificação que consolidou definitivamente o estilo (KIM; SILVA, 2000). 

Imagem 8 – General Choi Hong Hi, entre os anos de 1953-1955 

 

Fonte: http://itfa.com.au/wp-content/Choi-break, 2016. 

Nesse momento, no mundo todo, as Artes Marciais japonesas já haviam 

ganhado muito espaço. Sua difusão foi tamanha e, para o Taekwondo poder ter 

aceitação em outros países, tinha sua divulgação como sendo o “Karatê Coreano”. 

No ano de 1965 foi realizada a primeira competição de Taekwondo no 

mundo. Nesse mesmo ano foi fundado o primeiro órgão regulamentar do Taekwondo 

no mundo, a KTA (Korea Taekwondo Association), e em 1967 o General Choi, ainda 
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com a intenção de unificar todos os estilos29 e escolas em uma só federação, fundou 

ITF (International Taekwondo Federation) (INFANTE, 2013).  

A história dá então o crédito ao General Choi Hong Hi, justamente devido ao 

mérito de ter conseguido unificar as escolas e estilos que precederam o Taekwondo, 

e por tê-lo disseminado fortemente por todo o mundo. Esse foi realmente um período 

de destaque para a história do Taekwondo, pois a partir do ano de 1967 a ITF 

começou a formar turmas de Mestres instrutores internacionais, com a intenção de 

disseminar os conhecimentos da Arte. 

A federação passou a enviá-los para várias partes do mundo, inclusive para 

o Brasil, onde o primeiro Mestre a desembarcar foi o Grão Mestre Sang Min Cho, 8º 

Dan. A sua chegada em São Paulo-SP se deu no ano de 1970, sendo o fundador da 

Academia Liberdade e o instrutor oficial do Taekwondo no Brasil naquele ano 

(INFANTE, 2013). 

Dessa forma, credita-se que o surgimento do Taekwondo no Brasil se deu 

pelo Mestre Sang Min Cho, pois ele foi oficialmente enviado pela Coréia na intenção 

da divulgação dessas técnicas em nosso território. Há outros registros que contam 

que já haviam em outros estados professores que praticavam o denominado “Karatê 

Coreano”, como é o caso do Mestre Jung Do Lim, que dava aulas da modalidade no 

interior da Bahia, já em 1969 (INFANTE, 2013). Mas, como a história do Taekwondo 

e sua disseminação ocorre através dos registros dos Mestres enviados pela Coréia, 

assumimos como verdadeiro o registro que conta sobre a história do Mestre Sang 

Min Cho como introdutor do Taekwondo no Brasil. 

Ainda sobre a introdução do Taekwondo no Brasil, a Federação 

Internacional na tentativa de alargar sua expansão pelos territórios brasileiros, 

enviou logo em seguida ao Grão Mestre Sang Min Cho, mais um grupo de Mestres 

na tentativa de poder direcioná-los a outras regiões do país para que fosse possível 

atender a todo território (KIM; SILVA, 2000). 

                                                           
29

 Esses estilos variavam de acordo com a localidade que a prática se instalava e com a pessoa que 
a difundia, pois cada professor que aprendia a técnica, ao ensinar, colocava um pouco de suas 
características própria que muitas vezes estavam ligadas às atividades do dia a dia como a escrita, a 
jardinagem, a caça e etc.. Uma das escolas ou estilos mais conhecidos até hoje são o Chang Moo 
Kwan e o Moo Duk Kwan, isso talvez por ser as que tinham maiores quantidades de praticantes. 
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Mesmo havendo a unificação das diferentes escolas e estilos do que então 

passou a se chamar Taekwondo, os professores, ao transmitirem seus 

ensinamentos, ainda reproduziam técnicas de movimentos que se diferenciavam 

entre um ou outro professor. Mesmo sendo diferenças pequenas, e muito embora a 

essência esteja nas origens do Taekyon, no Taekwondo ainda existem sub-estilos 

que remetem ao seu Mestre. A exemplo disso, citamos o próprio Mestre Sang Min 

Cho que se ampara no estilo Chang Moo Kwan. 

Como muitos foram os Mestres que chegaram ao Brasil, enviados pela 

Coréia na missão de disseminar a Arte, é importante destacar que nem todos tinham 

o mesmo estilo do Mestre Sang Min Cho, como é o caso, por exemplo, do Grão 

Mestre Jung Roul Kim, 8º Dan de Taekwondo, disseminador do estilo Moo Duk 

Kwan30. 

Assim, o Grão Mestre Jung Roul Kim, também foi um dos grandes 

responsáveis por ensinar a prática marcial dentro do território de nosso país e, 

consequentemente, formou muitos outros faixas pretas que continuaram a 

disseminar a prática do Taekwondo aportados no estilo Moo Duk Kwan, que é o 

estilo mais próximo das configuração originais do Taesoodo, que forma as raízes 

embrionárias do Taekwondo. 

Torna-se necessário então orientar o leitor que as bases desse estudo, por 

partir da experiência do Mestre Roni e do professor Cleiton, considera o 

entendimento do Taekwondo no estilo Moo Duk Kwan, que tem sua configuração 

técnica e prática aportadas nos ensinamentos do Grão Mestre Jung Roul Kim 

(Imagem 9) e que traz uma maior vinculação a ensinamentos tradicionais da Arte. 

 

 

                                                           
30

 Significa: “Escola das Virtudes Marciais”. 
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Imagem 9 – Grão Mestre Jung Roul Kim31 

 

Fonte: http://www.moodukkwan.site.com.br, 2016. 

Seria improvável, e também não é o foco de nosso trabalho, tentar destacar 

os estilos (escolas) de Taekwondo mais difundidos e praticados no mundo, pois não 

poderíamos precisar essa informação. Mas, podemos considerar que os dois estilos 

que mais se destacam pela sua influência e expansão de sua prática no território 

brasileiro são os estilos Chang Moo Kwan e o Moo Duk Kwan. 

 

 

O Taekwondo no Rio Grande do Norte: o que contam os Mestres 

 

Traçamos um percurso pela origem do Taekwondo na Coréia até a 

consequente chegada ao Brasil. Daqui em diante, recorremos à descrição de como 

ocorreu e como se caracteriza esse cenário no estado do Rio Grande do Norte, mas 

precisamente na cidade de Natal, considerando os relatos com nossos 

interlocutores, sujeitos dessa pesquisa. Assim, damos voz aos Mestres na tentativa 
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 No registro fotográfico, o Grão Mestre demonstra a técnica de “parar o pé no ar”. Interessante 
observar a bandeira que está exposta por trás dele, pois demonstra o estilo de Taekwondo da qual 
ele se tornou o disseminador aqui no Brasil. 
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de melhor compreendermos as significações de suas experiências e de suas 

histórias, frente à prática do Taekwondo. 

Como já dito anteriormente, os estudos que versam sobre a história do 

Taekwondo em Natal-RN são escassos ou inexistentes, principalmente quando se 

trata de relatar sua história, suas origens, quem foram os primeiros praticantes e etc. 

Assim, pouco se sabe sobre a contextualização dele em nosso Estado e, 

principalmente, em nossa cidade. Pouco também se ouve falar até mesmo nas 

práticas, durante as aulas, nas academias e, o que se tem de registros é através da 

oralidade, do que se conta. 

Considerando o exposto sobre o Taekwondo na literatura especializada, 

muitas lembranças me vêm à mente ao transcrever essa história que escuto desde 

os meus onze anos de idade. Durante esse tempo, muitas foram às consultas e 

poucas são as referencias que pude encontrar que remeta a história do Taekwondo 

local.  

A escuta dos sujeitos nesta pesquisa contribui, principalmente, para marcar 

esse registro histórico do Taekwondo em nossa região. Assim, podemos contar essa 

história de forma escrita, seja para divulgá-la ou questioná-la. Nosso trabalho ganha 

essa característica de apontar um norte sobre o Taekwondo e sua história contada a 

partir de fontes orais de um dos primeiro professores de nossa cidade, o Mestre 

Roni, e de um de seus primeiros alunos graduados à faixa preta, o professor Cleiton 

Silva. 

O Mestre Roni (Imagem 10), tem 55 anos de idade, é aposentado e ministra 

diariamente aulas de Taekwondo. Ele é graduado à faixa preta 6º Dan de 

Taekwondo. Sua academia, o Center Clube de Taekwondo, fica situada no bairro 

das Rocas, funcionando no espaço nos fundos da Escola Estadual Café Filho. 

Desde os anos de 1990 o professor firmou sua academia no bairro das Rocas, que 

embora tenha havido mudanças dos espaços, permaneceu instalado nesse bairro. 

Nesses últimos tempos, o Mestre Roni esteve alguns momentos afastado da 

academia, pois está em processo de recuperação de duas cirurgias que realizou, 

uma em cada perna, para colocação de órteses para substituir a cabeça do fêmur. 

Essa doença foi diagnosticada no ano de 2005, tendo sido causada pelo desgaste 

das cartilagens que fixam a cabeça do fêmur à superfície articular no osso ilíaco. 

Durante as entrevistas o Mestre Roni recebeu a noticia de que sua cirurgia seria 
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finalmente realizada, nos últimos dias do primeiro semestre de 2016. Foi uma 

felicidade muito grande, pois ele estava na lista de espera do procedimento pelo 

SUS há quase 11 anos. A última cirurgia que Mestre Roni realizou, na segunda 

perna, infelizmente teve complicações que o levaram novamente ao procedimento 

para a acomodação de uma nova peça. Hoje ele se recupera bem e já voltou a 

ministrar as aulas de Taekwondo em sua academia. 

Imagem 10 – Mestre Roni, 6º Dan de Taekwondo 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor, 2016. 

Já professor Cleiton (Imagem 11), com 45 anos de idade, é segurança de 

uma empresa que presta serviços terceirizados. Ele ministra diariamente aulas de 

Taekwondo. O professor Cleiton é faixa preta 2º Dan de Taekwondo, ele é aluno do 

Mestre Roni, e sua academia, a Academia União de Taekwondo, fica situada no 

bairro do Alecrim, funcionando no mesmo espaço de uma academia de musculação. 

Desde o ano de 1997 o professor Cleiton ministra aulas de Taekwondo. Inicialmente 

começou no Conselho Comunitário do Bairro do Alecrim (CCBA), onde passou 

muitos anos, logo após teve a academia situada em um prédio próprio, no mesmo 

quarteirão que ficava o Conselho Comunitário do Bairro do Alecrim. Com o tempo foi 

mudando de espaços, mas sempre no mesmo bairro do Alecrim. 
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Imagem 11 – Professor Cleiton, 2º Dan de Taekwondo 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor, 2016. 

Contamos então com os interlocutores dessa pesquisa, para traçar um 

histórico dessa Arte Marcial, de forma que eles são os próprios escritores dessa 

história: 

[...] a história do Taekwondo no Rio Grande do Norte é mais ou 
menos assim: tem o Mestre Alvimar que é de Assú, mas talvez ele 
não tenha... não sei a origem do Taekwondo que ele começou a 
praticar, nem quando. É meu amigo, treinamos um bom tempo 
juntos, mas a gente nunca chegou nesse acordo de conversar quem 
é mais antigo dos dois na prática do Taekwondo. Mas aqui em Natal 
realmente, eu sou o primeiro faixa preta formado de Taekwondo, aqui 
em Natal. E até hoje, realmente, os meninos aí me tiram como o 
mais antigo, que primeiramente começou a praticar (MESTRE RONI, 
entrevista, 2016). 

A importância de apontarmos anteriormente as escolas do Taekwondo, foi 

justamente para direcionar a origem da formação dos nossos interlocutores: o estilo 

Moo Duk Kwan. Esse estilo é trazido ao Brasil e disseminado pelo Grã-Mestre Jung 

Roon Kim, hoje 8º Dan de Taekwondo, e consequentemente, é o mesmo estilo que 
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segue o Mestre Roni e o professor Cleiton. Esse é um dos estilos mais tradicionais 

da Arte, pois ainda preserva muito da essência do Taekwondo desde suas origens, 

desde seus ancestrais. Existe assim uma preocupação eminente que eles têm em 

continuar difundindo os ensinamentos da Arte em sua forma tradicional, preservando 

a essência do Taekwondo: 

Olha, o Taekwondo, e o Grã-Mestre Jung Roon Kim, que é nosso 
representante aqui no Brasil do estilo Moo Duk Kwan, que é um estilo 
de Taekwondo mais tradicional, ele não muda nada. Porque ele não 
deve ser mudado. O conhecimento que ainda é pobre, a vista de 
muitos Mestres que tem aí, ta certo? é... não deve ser mudado. 
Porque aquilo que foi feito a muito tempo, foi criado há muitos anos 
atrás, muitos anos mesmo, não pode ser jogado, descartado, 
ultrapassado. A Arte Marcial, ela não fica ultrapassada de maneira 
nenhuma. Evoluir sim, mas ultrapassar não, não pode. Se antes 
trazia um benefício melhor de que nos dias de hoje, então porque 
que eu vou mudar? (PROFESSOR CLEITON, entrevista, 2016, grifo 
nosso). 
 
O Taekwondo Moo Duk Kwan é uma Arte Marcial coreana e também 
um esporte olímpico, certo? Você pega o Taekwondo coreano, Moo 
Duk Kwan, é um trabalho mais firme, mas pela parte marcial, é uma 
parte mais firme, mais básica, mas tem a parte Olímpica, certo? 
Pode trabalhar dos dois lados, pode trabalhar na parte Olímpica e na 
parte Marcial. A marcial é mais pro pessoal que não gosta de 
competição, certo? [...] Existe muita gente que não gosta de 
competição, então, esses pessoais, essas pessoas, se não tiver um 
sistema Marcial, eles não vão praticar o Taekwondo. Porque uma 
pessoa com 50 anos, 60 anos vai lutar raquítico: precisa da base, 
postura pra quando ficar mais velhinho não ficar andando de 
bengala com a coluna encurvada, certo? Através da postura e da 
base firme, ele vai tentar se equilibrar e vai fazer aquele movimento 
que a gente treina e tal... fundamento básico, né? Essas técnicas 
básicas... (MESTRE RONI, entrevista, 2016, grifo nosso). 

Destacamos essa característica “tradicional”, pois o Taekwondo já passou 

por diversos momentos durante seu período de disseminação e consequente 

aceitação mundial. Em dado momento, recaiu de maneira astuciosa a esportivização 

desta Arte Marcial a nível mundial. O que mais se observa hoje é que os 

ensinamentos desta tradição se perderem em virtude de práticas puramente 

voltados para competições, para fins esportivos. Pouco tempo após ter se tornado 
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esporte olímpico32, seus praticantes passaram a almejar outros caminhos, que são 

tão delimitados e lapidados por regras que, por vezes, é difícil reconhecer sua 

prática enquanto Taekwondo, como reflete o Mestre Roni (2016): 

O Taekwondo Moo Duk Kwan [...] é uma Arte Marcial coreana e um 
esporte olímpico. Então a gente tem que dividir, temos que dividir a 
Arte Marcial do esporte olímpico. Eu não vejo assim, eu vejo como 
uma atividade criada ao lado do Taekwondo que vem se 
desenvolvendo de 30 anos para cá. Então é uma atividade que se 
vem praticando ao lado a Arte, porque a Arte do Taekwondo não 
muda. Eu perguntei ao Mestre, ele disse: “Meu filho a Arte Marcial 
não muda nunca, a Marcial foi criada para ser daquela forma mesmo. 
Não muda. É Arte de guerra, Arte de combate, combate sério, para 
homem sério treinar”. Entendeu? O mestre falou! Não são minhas 
palavras não, são as palavras do Mestre. [...] A Arte Marcial não 
muda, não muda, não muda de forma alguma. Nem conceito, nem 
defesa, nem nada. A parte olímpica muda toda hora, porque é a 
parte tática de competição. Se eu não domino uma forma vou ter de 
lutar de outro, não dá para copiar na próxima competição, certo? 
Então é uma coisa que eu vejo assim, que não tem uma certa 
fidelidade, né?! É uma Arte infiel essa parte da competição, você não 
se agarra a ela, você ta mudando toda hora. Como é que uma coisa 
que se muda, vai criar raiz? Não tem. Se é uma coisa pra criar raiz, 
você tem de deixar, é feito uma árvore, você tem que deixar ela 
amadurecer e tal. [...] Então... e pra criar raiz tem de ter muito tempo 
pra se enraizar. Então, uma árvore, pra ser uma árvore forte, ali tem 
a raiz profunda, uma raiz forte, o tronco está ali forte! Então você tem 
de treinar forte. Lutadores de competição não têm a raiz forte, nem 
tronco forte. Quem tem raiz forte e tronco forte não precisa de nada, 
responde por si. Mas isso tem de ter um trabalho firme e esse 
trabalho que não se faz mais. Então só se encontra isso quem treina 
a Arte Marcial, segue o caminho, trabalho firme, defesa, ataque... 
Quem não mudou ainda tem, agora quem mudou não tem mais não. 
Aqui em Natal só eu mesmo e mais ninguém. É uma honra por causa 
disso, né?! (MESTRE RONI, entrevista, 2016). 

No relato podemos observar que a preocupação em ensinar o Taekwondo 

enquanto prática da cultura Marcial se sobressai pelo fator da tradição, da origem 

dessa prática para além dos fatores que envolvem puramente a luta enquanto 

competição. A partir dos relatos é possível observar que os professores têm uma 

preocupação com os ensinamentos e com os Discípulos que perpassam o espaço 

                                                           
32

 Em 1988 e 1992 o Taekwondo participou nas Olimpíadas de Seul e Barcelona como esporte de 
demonstração. No ano 2000, tornou-se oficialmente esporte olímpico nas Olimpíadas de Sidney. 
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do dojan33 assim como o tempo: “Precisa da base, postura pra quando ficar mais 

velhinho não ficar andando de bengala com a coluna encurvada”, afirma o Mestre 

Roni, demonstrando sua preocupação sobre os ensinamentos que ele transmite 

para seus alunos. Ensinamentos esses que estão na ordem da experiência do corpo 

e da educação pela vivência na prática do Taekwondo. O Mestre Roni reforça esse 

pensamento quando assim se expressa: 

Essa é a história do Taekwondo Moo Duk Kwan que a gente pratica 
como Arte Marcial. Ela não foi criada como Esporte Olímpico, foi 
criado como uma Arte Marcial, entendeu? E foi pra criado para 
defesa pessoal... de você mesmo e como exercício para a sua saúde 
(MESTRE RONI, entrevista, 2016). 

É equivocada a visão que muitos Discípulos têm no inicio de sua jornada, 

pois pensam que o treinamento é uma preparação para a luta, seja de rua ou de 

competição. O treino das Artes Marciais é uma forma de o indivíduo se educar para 

todas as situações da vida. Nesse contexto podemos utilizar a palavra luta nesse 

sentido: luta pela vida. Compreendemos que o princípio de aprendizagem que 

norteia as Artes Marciais baseia-se na construção do Ser e na formação do 

indivíduo. Dessa forma, entendemos assim que os sujeitos da pesquisa foram e são 

os protagonistas da construção histórica da qual pretendemos registrar. Ou seja, 

acredita-se haver uma educação fundada a partir da experiência desses corpos no 

Taekwondo. 

A seguir, traçamos o relato dos sujeitos ancorados na concepção de sua 

formação pelos caminhos do Taekwondo, como uma melhor forma de reflexão e 

compreensão sobre as experiências contadas a partir de suas vivências com essa 

Arte Marcial e as significações pelas quais fundaram seus trajetos de vida pelos 

caminhos do Taekwondo. 

 

 

 

 

                                                           
33

 É como é chamado o local de treino no Taekwondo e nas Artes Marciais de origem coreana. 
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Traços sociais e psicológicos dos praticantes 

 

Da mesma forma que apresentamos anteriormente um esboço geográfico-

histórico de onde se passou o Taekwondo na Coréia, nossa pesquisa também 

inspira enunciarmos uma representação desse contexto, considerando aspectos da 

história pessoal dos sujeitos. Assim, destacando dois principais cenários: o bairro 

das Rocas e o bairro do Alecrim, na cidade de Natal, como podemos observar na 

“Imagem 12”. 

Imagem 12 – Bairros da prática do Taekwondo dos sujeitos da pesquisa 

 

Fonte: Google Maps, Bairros da Cidade de Natal, 2017. 

Ambos os bairros citados, Rocas e Alecrim, fazem partem da Zona Leste de 

Natal. A intenção de trazermos essa localização para nosso texto deve-se ao fato de 

serem os bairros de suas moradias, desde o início de suas jornadas no Taekwondo. 
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Ao evidenciarmos esses bairros, populosos e situados em zonas mais humildes da 

cidade, consideramos também o fator social e a classe na qual estão inseridos. 

As questões sociais e econômicas que observamos nesta pesquisa nos 

fizeram recordar as levantadas na obra “Corpo e Alma”, do sociólogo francês Loïc 

Wacquant (2002), em suas notas etnográficas de um aprendiz de boxe. Essa 

contextualização possibilita um mergulho em uma realidade social na qual estão 

inseridos esses sujeitos, esses Mestres. É verdade, também, que podemos observar 

e refletir mais sobre esses elementos que revelam as circunstâncias na qual os 

sujeitos estão inseridos, ampliando nosso olhar para melhor compreendê-los. 

Segundo o autor, fatores ligados ao social e ao econômico devem ser observados 

em um trabalho de campo, pois essa estrutura leva-nos a perceber a significação do 

esporte que ali se faz presente (WACQUANT, 2002). Da mesma forma, para 

entender a contextualização do Taekwondo, assim como Wacquant fez em seu 

estudo no boxe, consideramos o universo social dos Mestres de Taekwondo. 

Não esperávamos tratar dessa abordagem ao iniciarmos nossas entrevistas, 

porém, após lermos as transcrições, o fator social e psicológico nos apareceu como 

unidade de significado no relato de ambos. Tal observação ocorre pelo fato que 

”nosso corpo traz marcas sociais e históricas, portanto, questões culturais, questões 

de gênero, de pertencimentos sociais podem ser lidas no corpo” (NÓBREGA, 2005, 

p. 610). Trata-se então de colocar em destaque as profissões desses personagens, 

os caminhos que percorreram, suas histórias em outros Estados, como é o caso do 

Mestre Roni e toda sua longa jornada até conseguir se graduar faixa preta de 

Taekwondo: 

[...] Eu cheguei aqui de Belém do Pará, de Belém do Pará pra cá, em 
‘89, eu fiquei treinando com o outro professor, me adaptando e tal. E 
aí eu botei uma academia aqui nas Rocas, em ‘90. E até hoje ainda 
tem alunos dessa época, que é o professor Jailton, eu acho que é o 
único dessa época que treina comigo até hoje, que é faixa preta 2º 
Dan; começou em ‘90, então... me lembro muito bem que eu botei 
essa academia aqui nas Rocas em ‘90. [...] Até dava aula antes, mas 
fixo mesmo, federado, como federação, foi em ‘90. Não era faixa 
preta, era vermelha. Eu não tinha nem faixa, porque quando cheguei 
aqui o professor atual, presidente da federação, tomou minha faixa 
vermelha porque eu não tinha o diploma de lá (Belém do Pará), tinha 
só a carteirinha. E ele teve a audácia de rasgar a carteirinha na 
minha frente, tomou da minha mão, e disse que só me aceitava como 



67 

vermelha se eu fosse buscar o meu diploma lá em Belém do Pará. 
Eu disse que não tinha nenhuma condição, e tive que começar da 
branca de novo. E aí fui indo, fui indo, até realmente chegar à preta 
(MESTRE RONI, entrevista, 2016). 

Há um destaque importante nesse sentido que aponta na direção de 

construção investida na formação do Taekwondo com base na e luta para alcançar o 

título, por exemplo, de faixa preta desta Arte. O Mestre Roni, na época da entrevista 

com 55 anos de idade, é aposentado, mas por muito tempo trabalhou como 

segurança de alguns estabelecimentos para conseguir fonte de renda para se 

manter. Já o professor Cleiton, com 45 anos, trabalha como segurança de uma 

empresa terceirizada que presta serviços a eventos. As histórias se cruzam quando 

passamos a olha-la pela óptica dos aspectos sociais de ambos, a qual suas vidas 

esboçam direções que se amparam diretamente à prática do Taekwondo. 

De acordo com a visão fenomenológica de Merleau-Ponty (1945/2011), nós 

não existimos apenas na consciência de nós mesmo, mas na experiência do outro, 

necessitamos dele para nos conhecermos e nos reconhecermos. Nós passamos a 

sentir que existimos à medida que entramos em contato com o outro e tornamos 

significativa essa relação. Dessa forma: 

O mundo fenomenológico é não um ser puro, mas o sentido que 
transparece na intersecção de minhas experiências, e na intersecção 
de minhas experiências com aquelas do outro, pela engrenagem de 
uma nas outras; ele é portanto inseparável da subjetividade e da 
intersubjetividade que formam sua unidade pela retomada de minhas 
experiências passadas em minhas experiências presentes, da 
experiência do outro na minha (MERLEAU-PONTY, 1945/2011, p. 
18). 

É valido ressaltar que ambos os professores não passaram por nenhuma 

formação acadêmica. Eles estão na prática do Taekwondo há mais tempo do que o 

exigido em qualquer formação institucional. Trata-se de ressaltar então, os fatores 

educativos que o Taekwondo teve, sobretudo, na formação de ambos. A partir das 

transcrições das entrevistas foi possível perceber, por exemplo, a imponência que 

tem o relato do Mestre Roni quando fala sobre suas experiências no Taekwondo, 
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bem como, a fala branda e calma do professor Cleiton ao tratar do mesmo assunto. 

A partir do que foi contado por eles, sobre suas experiências na prática da Arte 

Marcial, fica claro no relato o peso do percurso dos dois professores de Taekwondo. 

Há importância em destacarmos esses aspectos enquanto fatores positivos, 

já que a partir da prática da Arte Marcial cada um deles foram vencendo essas 

dificuldades sociais, para poder construir uma obra que é o Taekwondo em nossa 

cidade. Pensamos assim, por exemplo, que no aspecto psicológico se destaca a 

autossuperação, o autocontrole, a força por querer sempre buscar os caminhos da 

Arte. Tudo isso é muito forte nos relatos. 

Nos ensinamentos do Taekwondo, conta-se cinco princípios básicos que se 

aprende desde quando faixa branca e que servem para pensar toda uma vida 

dedicada a esta prática. Esses princípios fundam os ensinamentos da Arte e tem 

como objetivo enunciar valores éticos e morais para os praticantes. Assim, os 

princípios do Taekwondo são: cortesia; integridade; perseverança; autocontrole e 

espírito indomável (LOPES, 2009; LEE, 2005). 

Na fala do professor Cleiton, ao ser perguntado sobre quando ele iniciou a 

atividade de ministrar aulas de Taekwondo, é muito forte a ênfase na localização do 

bairro do Alecrim: lugar onde ele mora, onde nasceu e cresceu, destacando suas 

raízes, seu espaço de conforto e segurança. Ambiente no qual pode viver muitas 

experiências e se firmar no Taekwondo, como se percebe no relato: 

[...] foi daí que eu arranjei um local aqui no Conselho Comunitário do 
Bairro do Alecrim, que é o bairro que eu moro, nasci e me criei. Aí 
comecei a puxar o treino devagarzinho. Não sabia as pronuncias 
todas, muita coisa eu falava a pronuncia do movimento, muita coisa 
eu falava em português mesmo. E foi com o tempo que eu fui 
aprendendo, fui aprendendo... E foi da fase que eu passei de aluno 
pra ganhar, tomar aquele prazer em dá aula, em fazer meu trabalho 
[...]. E esse negócio é muito gratificante, quando você começa a fazer 
isso aí (a dar aula) (PROFESSOR CLEITON, entrevista, 2016). 

O Mestre Roni, por exemplo, possui uma história de experiências com 

confusões na rua, brigas em lugares públicos, mas que ele foi trabalhando essas 

atitudes através da prática do Taekwondo. Muito embora ele tenha tido muitas 
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experiências com outras Artes Marciais, ele mesmo destaca o Taekwondo como 

fator preponderante dessa educação para sua vida: 

Eu conheci o Taekwondo dessa forma: eu sempre tive o desejo 
desde pequeno, na minha adolescência, mas nunca tive 
oportunidade, também não tinha condições financeiras de pagar 
academia. Então, eu fiz muitas visitas em academia, conheci o 
professor de Capoeira, Karatê, de Judô, de Kung Fu... Mas eu 
nunca... eu achava bonito, eu achava legal, mas eu nunca... aquela 
coisa ali nunca batia com a minha pessoa. [...] O Taekwondo... é... 
ele me transformou numa pessoa mais passiva, né? Porque até um 
certo tempo eu era agressivo. Eu queria provar alguma coisa que eu 
não era... né? Uma vez uns soldados do exército bagunçando aculá 
e eu meti a porrada em tudinho... eu botei tudo pra correr. Quer dizer, 
não tinha precisão disso. Mas eu queria provar que eu era bom alí, 
porque eu queria quebrar os cabras, né? Pra você ver como é... e 
mostrar agressividade onde não precisava, né? [...] E isso aí 
(Taekwondo) melhorou a minha vida. Se um cabra tiver bagunçando 
ali... eu passo por longe. Me deixou mais sábio, mais sagaz, mais 
temeroso, certo? Naquele tempo eu não tinha medo de nada... se eu 
visse uma confusão, eu passava logo era por cima. Uma vez tinham 
dois bichos lá agarrado perto do aquário (de Natal)... aquele aquário 
do lado de lá e eu o vi exaltando o Jiu-Jitsu e aí eu fui lá pra perto de 
cada um, os separei. Quer brigar comigo? Ninguém veio. Eles 
estavam agarrados, tinha técnica, mas o cara tava lá... praticamente 
tinha ganho o outro, mas tava agarrando aqui e ele lá com a cabeça 
do Jiu-Jitsu enfiada no meio. “Pá, pá, saia aí, que porra é essa aí? 
Vocês sabem de porra nenhuma, quer isso mesmo?” “Não, com você 
a gente não vai não. Então vocês vão parar com essa porra aí”. [...] 
Então, quer dizer, eu não faria isso hoje, né? Isso é coisa que eu fiz, 
que não me orgulho. Então o que o Taekwondo me ensinou, foi isso. 
O orgulho que eu tenho do Taekwondo hoje é que, ele me ensinou a 
ser mais sagaz, mais tranquilo, certo? Mais passivo, entendeu? 
(MESTRE RONI, entrevista, 2016). 

Pensamos que a partir dessa abordagem discutida, uma nova visão possa 

nos ajudar a refletir sobre uma perspectiva da educação através do Taekwondo. Em 

toda essa contextualização, há o fator educativo que emerge da relação que ocorre 

por meio dessa prática corporal e que tem seu lugar no corpo, e é a experiência do 

corpo que faz com que esses ensinamentos se concretizem e possam ser passados 

de geração em geração, como percebemos nos relatos do Mestre Roni e do 

professor Cleiton. 

No próximo capítulo, “Caminhando com os Mestres: a experiência do 

corpo no Taekwondo”, apontamos como os ensinamentos da técnica corporal do 
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Taekwondo torna expressivas as sensações, os sentidos e os significados 

encarnado no corpo, aproximando-nos de Merleau-Ponty no intuito de anunciar 

essas significações sensíveis. Desejamos assim, apresentar e tornar visível essa 

experiência sensível como conhecimento da experiência corpo no Taekwondo. Para 

tanto, dialogamos a experiência dos Mestres com a fenomenologia de Merleau-

Ponty. 
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- c a p í t u l o    d o i s - 
 

 

 

Caminhando com os Mestres: 
a experiência do corpo no Taekwondo 
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A técnica corporal do Taekwondo: os pés e as mãos 

 

Compreendemos que é pela experiência do corpo, na prática do Taekwondo, 

que a educação ocorre. Ensinamentos, competências, valores e atitudes, 

organizam-se de forma a criar um conjunto de significações que vão formando os 

corpos no Taekwondo, sobretudo, enquanto seres humanos. Nesse sentido, 

podemos afirmar que é a partir da experiência que esses sentidos são impressos e 

expressos, ao longo de uma jornada em que a própria existência ganha sentidos e 

significados próprios na cultura desta Arte Marcial. 

Conhecemos melhor um praticante de Taekwondo, recorrendo aos acidentes 

de seu corpo, os conhecimentos encarnados cicatrizam marcas de conhecimento, 

de aprendizagens impressas na carne. A partir do tempo esses ensinamentos 

tatuam asses corpos, tornando a experiência viva e visível, firmando-se no corpo e 

tornando-se expressivo, visto que, “o corpo é eminentemente um espaço expressivo” 

(MERLEAU-PONTY, 1945/2011, p. 202). Esses ensinamentos, assinados pelas 

cicatrizes do corpo, pela experiência, passam de geração em geração, para outros 

corpos, assegurando-o como tradição e educação viva. 

O professor Cleiton (2016) nos fala sobre o sentimento de ser professor de 

Taekwondo e sobre a significação dessa prática para sua vida: 

Eu pratico Taekwondo não é só para fazer os movimentos, não é só 
para minha saúde. Eu faço Taekwondo de coração mesmo [...]. Deus 
dá um dom a cada um. E Deus me deu esse dom, de ser professor 
de Taekwondo. Como eu gosto muito da Arte, então eu faço de 
coração.  Cada movimento que eu faço, eu não faço só por fazer, 
aquilo sai de dentro para fora, sai do meu coração e do meu 
pensamento. Eu faço com maior prazer. Então o Taekwondo na 
realidade, ele está correndo junto com meu sangue. [...] Para 
mim, é sempre uma evolução, pois eu sempre procuro algum 
detalhe, alguma coisa que seja para melhorar a mim mesmo, ta 
entendendo? E isso é o que vai fazendo com que a minha pessoa 
mude também: meu comportamento, a minha maneira de agir e de 
pensar. Então pra mim o Taekwondo, a meu ver, é minha 
sombra. É que nem esse dobok34, como eu falei uma vez, que é a 
minha segunda pele. E é verdade (PROFESSOR CLEITON, 
entrevista, 2016, grifo nosso). 

                                                           

34 Ao citar o dobok como “segunda pele”, o professor Cleiton segura à manga do uniforme 
de treino e ergue frente ao peito.  
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A vivência no Taekwondo e seus princípios filosóficos estão colocados como 

campo de possibilidades para refletirmos o fenômeno educativo, considerando a 

experiência do corpo como fator primordial para esse acontecimento. 

Compreendemos que a noção de corpo próprio, a partir dos estudos de 

Merleau-Ponty, enquanto corpo vivido, um corpo de experiência. Esse corpo, que 

Merleau-Ponty apresenta em sua Fenomenologia da percepção (1945/2011), parte 

da compreensão do “eu posso”, tal como se mostra o ser no mundo e a relação com 

sua vivência. Assim, o meio pelo qual existo no mundo, se dá no transito pelo qual o 

mundo se faz existir para mim. Esse equilíbrio se dá na troca constante, 

considerando o corpo como o veículo que proporciona a abertura para essa 

comunicação: 

[...] a permanência do corpo próprio, se a psicologia clássica a 
tivesse analisado, podia conduzi-la ao corpo não mais como objeto 
do mundo, mas como meio de nossa comunicação com ele, ao 
mundo não mais como soma de objetos determinados, mas como 
horizonte latente de nossa experiência, presente sem cessar, ele 
também, antes de todo pensamento determinante (MERLEAU-
PONTY, 1945/2011, p. 136-137). 

Na intenção de complementar esse pensamento sobre o conceito do corpo 

próprio e do movimento, trazemos a ideia de movimento próprio do fisiologista e 

antropólogo holandês Frederic J. J. Buytendijk, na obra Attitudes et Mouvements: 

etude fonctionnelle du mouvement humain (1957). O “movimento próprio inclui a 

própria noção do sujeito” (BUYTENDIJK, 1957, p. 55). Dessa forma, entende que o 

movimento é atribuído à sua totalidade, parte do interior e se expressa como um 

movimento próprio e pode ser percebido como uma manifestação do ser, pois 

revela-se como “uma forma que, ao se mover, transcende seus limites” 

(BUYTENDIJK, 1957, p. 55). Da mesma forma, argumenta que “a compreensão 

fenomenal nos dá o movimento próprio decorrente de um sujeito, “subjacente” às 

suas próprias determinações, incluído nos limites que implicam a possibilidade de 

sua própria ultrapassagem” (BUYTENDIJK, 1957, p. 58). 

O professor Cleiton (2016) quando relata sua experiência enquanto 

professor de Taekwondo nos afirma que há uma intencionalidade no gesto que é 
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passado no contato com o aluno, havendo também uma reciprocidade no ato de 

ensinar. Dessa forma, destaca que: 

O prazer que o professor tem, maior, não é só ensinar na 
prática. Mas, é saber que quando você está passando aquilo, o 
seu pensamento, o seu desejo, de certa forma ele vai ficar que 
nem tatuagem no corpo do aluno. Fica que nem uma cópia. 
Quando você trabalha a parte da disciplina, da Arte em si como ela 
realmente é. Então aquilo dali o aluno vai pegando de uma forma que 
às vezes chega a parecer um espelho mesmo. É o mesmo que está 
vendo o seu professor ali: os movimentos são iguais, postura, 
aquele desempenho, aquela garra, aquela vontade de fazer. E isso é 
muito bom mesmo, com toda certeza (PROFESSOR CLEITON, 
entrevista, 2016, grifo nosso). 

Sobre esse mesmo ponto de vista, Reid e Croucher (2003) recomendam: 

É preciso ter fé e confiança perfeitas nos mestres. É muito importante 
encontrar um bom mestre [...]. Só de ver alguns praticantes, é 
possível saber quem são os mestres dele, pois o aluno adquire o 
mesmo estilo do mestre. É possível olhar para um homem [...] e dizer 
que o mestre dele é fulano ou beltrano. Isso é semelhante, de certo 
modo, a alcançar a iluminação no Budismo (REID; CROUCHER, 
2003, p. 243-244). 

A experiência do corpo no Taekwondo propõe-se ao desenvolvimento do 

indivíduo, de forma a compreender toda a ação global da intencionalidade que ali se 

faz presente. Assim, como afirma Mendes e Nóbrega (2004): 

[...] a intencionalidade dos gestos expressa a maneira única de existir 
no ato do momento vivido, uma vez que o corpo humano, por estar 
atado ao mundo através de uma relação dinâmica, atribui sentidos 
que se renovam conforme a situação (MENDES; NÓBREGA, 2004, 
p. 130). 

Entendemos que todo corpo que se movimenta expressa desejos, sentidos, 

significados únicos, referentes a quem os realiza. Neste sentido, afirmamos a 
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experiência do corpo no Taekwondo, como acontecimento do corpo, que age, se 

educa, aprende, ensina e expressa sentimentos. E todo esse contexto pauta-se no 

pilar da experiência. 

Na Fenomenologia da percepção, Merleau-Ponty (1945/2011) mostra que o 

corpo deve ser compreendido como: 

[...] um conjunto de significações vividas que caminha para seu 
equilíbrio. Por vezes forma-se um novo nó de significações: nossos 
movimentos antigos integram-se a uma nova entidade motora [...] 
repentinamente nossos poderes naturais vão ao encontro de uma 
significação mais rica que até então estava apenas indicada em 
nosso campo perceptivo ou prático, só se anunciava em nossa 
experiência por uma certa falta, e cujo advento reorganiza 
subitamente nosso equilíbrio e preenche nossa expectativa cega 
(MERLEAU-PONTY, 1945/2011, p. 212). 

A partir dos relatos do Mestre Roni e do professor Cleiton, podemos 

entender que o Taekwondo amplia os conceitos de experiência do corpo porque, 

além de ser observado a partir de uma técnica corporal, integra fatores inteiramente 

ligados à educação. O corpo no Taekwondo, chuta, soca, se equilibra, se movimenta 

de maneira configura um padrão corporal típico da Arte, com estruturas e 

expressões singulares. Nóbrega (2015) contempla esse entendimento afirmando 

que: 

Há uma profunda ligação entre a expressão e o corpo através dos 
gestos. Assim, os gestos podem significar diferentes aspectos do 
nosso ser, dos nossos sentimentos mais íntimos. Os gestos podem 
também comunicar as influencias da cultura e dos códigos sociais 
(NÓBREGA, 2015, p. 116). 

Ao pensar sobre essa técnica de corpo, no Taekwondo, confirmamos que os 

sentidos e significados atrelados a ela fazem com que seus praticantes expressem 

também uma cultura corporal própria da Arte. Marcel Mauss (2003) retrata as 

técnicas do corpo como a maneira pela qual o indivíduo utiliza-se de seu corpo para 

manifestar e executar formas de atividades, principalmente, fundadas na cultura 
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tradicional. Assim, existe um habitus, a observação e uma imitação do gesto 

enquanto ato técnico transmitido pelo homem que parte de um ato de ordem 

mecânica. 

Como falamos anteriormente, marcamos o caminho de nossa pesquisa pelo 

viés do tradicional, ou seja, do Taekwondo marcial enquanto cultura corporal de 

movimento. Novamente, ao elucidarmos o fator tradicional no ensinamento do 

Taekwondo, trazemos o pensamento de Mauss (2003) para ancorar esse fator 

configurando-se a partir da noção de experiência do corpo, de técnica do corpo: 

Chamo de técnica um ato tradicional eficaz (e vejam que nisto não 
difere do ato mágico, religioso, simbólico). É preciso que seja 
tradicional e eficaz. Não há técnica e tampouco transmissão se não 
há tradição. É nisso que o homem se distingue sobretudo dos 
animais: pela transmissão de suas técnicas e muito provavelmente 
por sua transmissão oral (MAUSS, 2003, p. 407). 

Nas Artes Marciais em geral, principalmente as de cultura oriental, exige-se 

uma configuração técnica muito rigorosa, existe um padrão, uma estética que habita 

os movimentos e que dá características únicas a cada uma delas. No Taekwondo 

essa configuração de movimento está fortemente ligada às técnicas de mãos e de 

pés, como a própria significação do nome já diz. Porém, a gênese do movimento 

configura-se desde a posição do dedo do pé em contato com o solo, até a 

finalização de cada movimento. Afirmamos assim, que o corpo que se movimenta no 

Taekwondo abre um horizonte de significados que a partir da técnica, se anuncia 

para o mundo enquanto expressão do próprio corpo. Como afirma Merleau-Ponty na 

Fenomenologia da Percepção: 

A expressão estética confere a existência em si àquilo que exprime, 
instala-o na natureza como uma coisa percebida acessível a todos 
ou, inversamente, arranca os próprios signos [...] de sua existência 
empírica e os arrebata para um outro mundo (MERLEAU-PONTY, 
1945/2011, p. 248). 
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O conhecimento encarnado, como propõe Merleau-Ponty (1945/2011), 

ocorre a partir da própria experiência. Assim, o corpo não tem outra maneira de se 

conhecer enquanto corpo se não vivendo. É o próprio corpo que cria significações 

na sua relação primordial com o mundo, o experienciando, a partir da linguagem 

verbal ou da linguagem corporal. Desse modo, o corpo cria um repertório a partir da 

relação e das experiências no mundo, com o outro e com a cultura. 

 Para transmitir ensinamentos, os professores de Taekwondo, os Mestres 

que nos acompanham nessa jornada, colocam em prática toda experiência que foi 

vivenciada no seu próprio corpo, ao longo da vida. Retratando essa experiência a 

nível cronológico, como podemos observar nos relatos, o Mestre Roni tem sua 

prática especificamente no Taekwondo há aproximadamente 35 anos, enquanto que 

o professor Cleiton possui 27 anos “de prática ininterrupta”. Há uma vida dedicada à 

construção dessa obra, sendo que essa prática se confunde com a própria vida. 

Nossos interlocutores são uma referência corporal que carregam ensinamentos e 

experiências vividas em seus próprios corpos a partir do Taekwondo. Essa 

experiência do corpo, aportada na técnica corporal do Taekwondo, ancora seus 

fundamentos nos movimentos, nos golpes, nos chutes, nos socos, na defesa, no 

gesto, no caminho dos pés e das mãos: 

[...] essa técnica... esses movimentos básicos, que a gente treina 
hoje em dia dentro da Arte Marcial foram estudados, treinados 
centenas de anos, certo? Serve realmente pra isso que eu tô 
dizendo, pra dar ao corpo saúde e à mente... e pra defesa pessoal do 
seu próprio corpo... e foi esquecida pelos praticantes, os mestres 
deixaram de praticar isso, pra mudar por tática de competição, em 
busca de medalha ou de troféus. Eu não sou contra medalha e ou 
troféu, né? Mas que a gente vise também, o Taekwondo, ainda como 
Arte Marcial pra aqueles que não gostam de competição também 
praticar uma Arte Marcial pra melhorar o seu próprio corpo e 
autodefesa, né?! Então... no mundo que a gente vive hoje, no mundo 
de violência... pra mim é... parece... uma Arte das melhores para se 
praticar como Arte de defesa pessoal. Deixa você alerta, firme, 
rápido, preciso... (MESTRE RONI, entrevista, 2016). 

Esse conjunto de técnicas que se ensina no Taekwondo não se resume 

simplesmente a prática de ensinamentos dentro da academia, não há separação de 

movimentos e expressões, ou de ações que sejam, somente e tão somente, 



78 

aplicados “fora” ou “dentro” do Taekwondo. “[...] Não há nenhuma ruptura, 

impossível dizer que aqui termina e começa o homem ou a expressão. É portanto o 

ser mudo que vem ele próprio manifestar seu sentido”, propõe Merleau-Ponty 

(1964/2013, p. 54) em O olho e o espírito, quando se refere a obra de arte e que 

pode ser estendida a experiência corporal no Taekwondo. 

De fato, não há ruptura sobre o sentido presente na ação da prática da Arte 

Marcial e do mundo que se expressa ao sujeito, ambos estão imbricados num laço 

que tece ele próprio sua existência. Herrigel (2011), nos mostra algo muito 

significante nos ensinamentos do Mestre e na aprendizagem do arqueiro que vive 

nessa constante busca de conseguir atrelar um sentido único e total à sua prática do 

arco e flecha. Em uma de suas aulas, o Mestre o faz refletir sobre sua prática, 

questionando-o: 

'Compreende agora', perguntou meu Mestre depois de um tiro de 
arco especialmente feliz, o que quer dizer algo dispara, algo acerta? 
Temo, respondi-lhe, que já não compreendo nada. Até o mais 
simples me parece o mais confuso. Sou eu quem estira o arco ou é 
o arco que me leva ao estado de máxima tensão? Sou eu quem 
acerta no alvo ou é o alvo que acerta em mim? O alvo é 
espiritual, visto com os olhos do corpo ou é corporal, visto com 
os do espírito? São as duas coisas ao mesmo tempo ou 
nenhuma? Todas essas coisas, o arco, a flecha, o alvo e eu 
estamos enredados de tal maneira que não consigo separá-las. 
E até o desejo de fazê-lo desapareceu. Porque, quando seguro o 
arco e disparo, tudo fica tão claro, tão unívoco, tão ridiculamente 
simples... Nesse exato momento, interrompeu-me o Mestre, a corda 
do arco acaba de atravessá-lo por inteiro (HERRIGEL, 2011, p. 86, 
grifo nosso). 

A relação expressiva observada na história acima, a partir dos movimentos e 

dos gestos, confirmam não somente uma prática por se fazer, mas uma educação 

sensível que se dá através da aprendizagem da cultura e só é possível através da 

experiência corporal. 

Esses corpos no Taekwondo não expressam somente movimentos 

direcionados a um único objetivo, é gesto, ao mesmo tempo em que é expressão, ao 

mesmo tempo em que é movimento, ao mesmo tempo em que é a experiência do 

corpo como educação. É sutil, é belo, é harmônico, é tradição. Também é doloroso, 
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é árduo e trabalhoso. Trata-se de uma dialética de compreender o corpo e o 

movimento no Taekwondo, por meio de uma lógica recursiva em que as ações são 

complementares. Este corpo em movimento expressa o ser-no-mundo capaz de 

aprender de forma a atribuir sentidos e significados. Para Merleau-Ponty 

(1945/2011): 

Ele [o corpo] é a origem de todos os outros, o próprio movimento 
de expressão, aquilo que projeta as significações no exterior dando-
lhes um lugar, aquilo que faz com que elas comecem a existir como 
coisas, sob nossas mãos, sob nossos olhos (MERLEAU-PONTY, 
1945/2011, p. 202, grifo nosso). 

Ao falarmos em expressão, trazendo a concepção fenomenológica discutida 

por Merleau-Ponty, apontamos no sentido da linguagem, dos valores expressivos 

dos gestos que estão ligados profundamente ao corpo e a sensibilidade. Apoiada no 

pensamento do filósofo, Nóbrega (2015), em seu texto Do corpo e da expressão, 

apresenta que: 

A expressão do corpo em geral e a expressão estética em particular 
conferem ao que ela exprime de uma existência particular. [...] Então, 
o sentido dos gestos não é dado, mas compreendido por um ato do 
espectador no processo de comunicação. Nesse contexto, os gestos 
são pontos sensíveis sobre o mundo da expressão e da 
comunicação. [...] A expressão encontra-se relacionada também com 
o mundo dos objetos e dos símbolos culturais, pois o corpo humano 
é expressivo em cada um de seus gestos (NÓBREGA, 2015, p. 115). 

Enfatizamos então, a reflexão que envolve a experiência do corpo em 

movimento, e que na prática do Taekwondo esboça um padrão de técnicas corporais 

devidamente fundadas e disseminadas a milhares de anos. Trata-se de reconhecer 

essa prática corporal em sua relação com a expressão do corpo que, em sua 

formação, nomeia corpos assinando toda uma tradição histórica neles.  

Afirmamos então, a compreensão sobre a cultura corporal do Taekwondo a 

partir do conceito de esquema corporal, pois se refere ao corpo que atua no próprio 

espaço de sua existência. A partir da experiência o corpo capta sentidos e as 



80 

sensações através do movimento. A experiência perceptiva é uma experiência 

corporal (NÓBREGA, 2008). Merleau-Ponty (1945/2011) nos mostra que o 

movimento e o sentir são os elementos fundamentais da percepção: 

A apreensão das significações se faz pelo corpo: aprender a ver as 
coisas é adquirir um certo estilo de visão, um novo uso do corpo 
próprio, é enriquecer e reorganizar o esquema corporal (MERLEAU-
PONTY, 1945/2011, p. 212). 

Existe uma relação íntima entre o que está dentro e o que está fora, pois 

tudo encontra-se no mesmo tecido do mundo.  Dessa forma, o mundo percebido 

com seus significados, seus valores, mostra-se ao próprio corpo vivo que se 

movimenta. Merleau-Ponty (1945/2011) apresenta o fator da experiência perceptiva 

do sujeito a partir de um mundo que é marcado pela presença de outrem. Para ele, 

essa relação entre um corpo e o corpo do outro é remetida ao próprio corpo, sendo 

um a contemplação do outro. Assim diz: 

[...] como as partes de meu corpo em conjunto formam um sistema, o 
corpo de outrem e o meu são um único todo, o verso e o reverso de 
um único fenômeno, e a existência anônima, da qual o meu corpo é a 
cada momento o rastro habita doravante estes dois corpos ao 
mesmo tempo. [...] Só posso compreender a função do corpo vivo 
realizando-a eu mesmo e na medida em que sou um corpo que se 
levante em direção ao mundo. Assim, [...] a consciência do corpo 
invade o corpo, a alma se espalha em todas as suas partes 
(MERLEAU-PONTY, 1945/2011, p. 474, 114). 

Entre Mestre e Discípulo o ensinamento reverbera no corpo, para além da 

palavra, no gesto que se experimenta. A configuração dos movimentos que se 

expressam no corpo através dos movimentos do Taekwondo tem uma intenção do 

sujeito que se encontra atado ao mundo e parte do próprio corpo para experienciá-

los. Assim, existe por meio da noção de intencionalidade, a compreensão de que 

nossos movimentos ocorrem no sentido de uma ligação entre nosso corpo e o 

mundo (MERLEAU-PONTY, 1945/2011). Isso implica em considerar a noção de 

esquema corporal na dimensão de nossa experiência, ou seja, não se trata apenas 
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de pensar a experiência do corpo, mas a experiência do corpo no mundo, e no caso, 

a experiência do corpo no Taekwondo. 

O esquema corporal desta prática é a identidade do corpo no Taekwondo e 

sua compreensão deve ser pensada como uma maneira de exprimir que estes 

corpos estão no mundo (MERLEAU-PONTY, 1945/2011). Em outras palavras, o 

sentido da noção de esquema corporal aqui anunciado como proposição da 

experiência do corpo no Taekwondo, como orienta Merleau-Ponty, repousa em seu 

caráter intencional e se dá pela percepção na relação que eu tenho com o próprio 

mundo, com os outros e a cultura. Essas significações se dão através da 

intencionalidade do corpo próprio: 

O corpo é o veículo do ser no mundo [...] é verdade pela mesma 
razão que meu corpo é o pio do mundo: sei que os objetos tem 
varias faces porque eu poderia fazer a volta em torno deles, e neste 
sentido tenho consciência do mundo por meio de meu corpo. [...] 
Meu corpo é o lugar, ou antes a atualidade mesmo do fenômeno de 
expressão (Ausdruck), nele a experiência visual e a experiência 
auditiva, por exemplo, são pregnantes uma da outra, e seu valor 
expressivo funda a unidade antepredicativa do mundo percebido, e, 
por ela, a expressão verbal (Darstellung) e a significação intelectual 
(Bedeutung). Meu corpo é a textura comum de todos os objetos e ele 
é, ao menos em vista do mundo percebido, o instrumento geral da 
minha "compreensão" (MERLEAU-PONTY, 1945/2011, p. 122, 315). 

Ao falarmos de corpo, falamos de expressão. No Taekwondo, assim como 

nas Artes Marciais em geral, essa expressão se dá por meio da voz, do gesto e do 

contato físico. É por meio da voz, primeiramente, que se passa os ensinamentos no 

Taekwondo. É através da fala que o Mestre, o professor, desenvolve uma aula, dá 

conselhos, explica o movimento antes mesmo de mostrá-lo. A autoridade de um 

Mestre, seus ensinamentos, suas ordens, os mandamentos, constituem um conjunto 

de signos nas Artes Marciais e toda a experiência compartilhada revela-se ao 

Discípulo através da linguagem, onde “a fala é um gesto, e sua significação um 

mundo” (MERLEAU-PONTY, 1945/2011, p. 250). 

Como podemos apreciar nos relatos, bem como na observação das 

gravações das aulas dadas pelo Mestre Roni e pelo professor Cleiton, nota-se que 

eles que são a referência e estão à frente de seus Discípulos. Mostram-se enquanto 
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uma figura de caráter forte, de punho firme e que conseguem harmonizar a 

sabedoria de suas experiências com o papel de educador. É do professor de 

Taekwondo a responsabilidade de tornar sensível a educação no corpo a partir de 

suas experiências. Ele tem o papel de transfigurar as experiências vividas em 

educação para seus alunos, transformando-as em novas experiências para atingir o 

outro, dando-lhes novas formas de perceber o mundo e de se comunicar com ele 

por meio do corpo e dos ensinamentos da técnica do Taekwondo.  

Apontamos para a reflexão em torno da relação entre corpo e técnica, e 

apoiamos a proposição dessa tese a partir do pensamento de Merleau-Ponty, 

quando esclarece que “toda técnica é “técnica de corpo”. Ela figura e amplifica a 

estrutura metafísica de nossa carne” (MERLEAU-PONTY, 1964/2013, p. 26). Nessa 

relação do corpo com o mundo, a carne constantemente passa por ressignificações, 

inaugurando novos horizontes de Ser no mundo. 

Um exemplo que ilustra essa relação pode ser observado na “Imagem 13”, 

que mostra o Mestre Roni, antes da aula começar, passando orientações para sua 

aluna faixa branca e demonstrando a forma mais correta de se fazer o movimento de 

base com soco: 

Imagem 13 – Mestre Roni demonstrando a técnica à sua aluna  

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor, 2016. 
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Na sequência da cena, o Mestre Roni corrigiu diversas vezes a aluna, 

demonstrando o movimento com as mãos e proferindo o comando. Orienta que ela 

vá para frente e para trás, realizando o movimento e organizando seu corpo para 

chegar à compreensão a partir da experiência, da técnica transmitida. É interessante 

destacar ainda duas coisas: a primeira é que o Mestre Roni, pelo estado que ele se 

encontrava devido a seu problema nas pernas, fazia a toda a demonstração do 

movimento com as mãos, e o explicava pela oralidade. É interessante esse 

destaque pois em seu relato, ele fala da importância de sempre treinar o Taekwondo 

por completo, a técnica de corpo inteiro, tanto as mãos como as pernas: 

Então, é uma arte em que muitos falam que é mais perna do que 
braço, mas o estilo que eu pratico o Mestre nos ensina, o próprio 
Mestre (Jung Roul Kim) nos ensina, que você tem que fazer por 
igual, mesmo você tendo mais facilidade de chutar... mais facilidade 
de usar suas pernas, você tem que praticar por igual, tanto mão 
quanto perna! Você tem que ter 50% chute e 50% mãos. Técnicas de 
50% pernas e 50% braço. [...] Por isso, Caminhos dos Pés e das 
Mãos, Taekwondo. Usar os pés e as mãos na luta. Não, esse 
negócio de dizer “Taekwondo é 70% perna e 30% braço”, não foi 
assim que eu aprendi, pode até ser, mas não foi assim que eu 
aprendi. Eu aprendi que o Taekwondo é 50% perna e 50% braço. Ou 
seja, se eu praticar mais braço do que perna eu vou ficar deficiente 
das mãos, sendo deficiente das mãos... eu sou deficiente, aleijado. 
Quando eu machucar a minha perna, e precisar usar o Taekwondo, 
eu vou usar o que? Então você tem de está preparado para usar o pé 
e a mão na luta. Por isso é 50% cada.  [...] Então significa que no 
Taekwondo, se eu não tivesse treinando o Taekwondo que eu 
pratiquei como Arte Marcial e 50% os dois, o problema das minhas 
pernas eu também não teria mais meus braços. Como é que eu ia 
mostrar o meu Taekwondo? Se o Taekwondo que eu mostro 
hoje é só braço! Viu!? Então, eu ensino o Taekwondo hoje só com 
os braços, só na parte das mãos, por causa do meu problema das 
pernas eu não chuto mais. Mas eu passo os movimentos e jogo a 
mão. E ainda assim ninguém chega na minha frente, ninguém 
(MESTRE RONI, entrevista, 2016, grifo nosso). 

Esse relato do Mestre Roni é bastante relevante, pois problematiza uma 

compreensão do senso comum, de quem é apenas observador, que essa Arte 

Marcial tem por característica única a utilização das pernas. Por exemplo, quando o 

Taekwondo é apresentado na mídia através de uma luta de competição, o que se dá 

a concluir é que o Taekwondo se baseia somente em técnicas de pernas, de chutes. 

De certa forma, o espectador não está errado em tirar essa conclusão ao observar o 
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esporte enquanto configuração de luta que se apresenta nos dias de hoje. Essa é 

uma das críticas fortes anunciadas pelos Mestres e professores que ensinam a Arte 

tradicional, o Taekwondo enquanto prática Marcial. Neste, todo o trabalho corporal 

que vigora é o do treinamento por completo. Sendo o corpo enquanto obra de arte 

uma joia que se vai lapidando lentamente, um projeto inacabado que o professor 

faixa preta vai formando aos poucos. 

[...] um faixa preta ele treina, porque ele tem o conhecimento... por 
isso que eu sempre falo: você tem que ter... tem que sempre estudar! 
Porque o Taekwondo não é só chegar na academia e chutar, socar, 
defender, não. Você tem que estudar, pesquisar... pra que você 
saiba que quando você for da aula, todos aqueles alunos ali, você 
tem que ter o cuidado total, é como se fosse uma joia rara ali pra 
você, e você tem que ter o cuidado. E você tem que saber o limite de 
sua força pra não machucar o aluno. E isso, você fazendo dessa 
forma vai passar para ele também e ele também vai fazer a mesma 
coisa com os alunos dele. Vai sempre saber o limite de cada um e o 
limite dele, o próprio limite dele. Ta certo? E através de todo esse 
movimento a gente vai melhorando o nosso corpo, não tem pra onde 
(PROFESSOR CLEITON, entrevista, 2016). 

Uma segunda coisa que é importante destacar sobre a “Imagem 13”, é que 

ao final estão outros dois faixas brancas observando o movimento que a aluna 

realiza; bem como, estão escutando as orientações do Mestre Roni, em silêncio. 

Essa experiência silenciosa faz despertar o aluno para que ele mesmo procure seus 

caminhos, norteando o gesto e técnica que está sendo passada. Sobre o sentido do 

gesto, Merleau-Ponty (1945/201) coloca que é “o gesto que rompe esse silêncio. A 

fala é um gesto, e sua significação um mundo” (MERLEAU-PONTY, 1945/2011, 

p.250). Assim como a técnica do Taekwondo é considerada o gesto da Arte Marcial. 

A relação que ocorre nesse momento de ensinamentos, enquanto professor 

e aluno, enquanto Mestre e Discípulo, não a compreendemos como uma ação em 

que a educação é transmitida de maneira impositiva, pois foram os Discípulos, os 

alunos, enquanto corpo que se ergueram para ver, perceber e aprender os 

ensinamentos de seu Mestre, do Mestre Roni. 

Alem disso, é também a partir do contato físico que se passam os 

ensinamentos no Taekwondo. Há grande importância do contato físico nas Artes 
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Marciais, pois é a partir dele que os sujeitos criam laços, tatuam cicatrizes em seus 

corpos, dando possibilidades de criarem e recriarem seus movimentos, seus gestos, 

e com isso aprimorar sua técnica. O professor Cleiton afirma que há grande 

significação no contato físico, principalmente, quando pensado a partir do papel do 

professor: 

O professor ele tem que ter esse prazer de ir até o aluno e pegar no 
braço, pegar na mão, pegar no pé, ajeitar a posição do corpo dele, 
segurar a perna dele, puxar... pra ele ter uma noção do caminho 
correto. Cada um tem uma dificuldade. É como eu te falei antes: tem 
gente que pega mais rápido o movimento, mas tem outros que você 
tem que ter aquele cuidado maior sobre ele. [...] E quando você 
chega até o aluno pra você fazer isso tipo de trabalho, tanto passa 
mais confiança pro aluno, porque ele tá ali vendo o professor, 
corrigindo ele, mostrando como tem que ser. E também o professor 
tá vendo também a evolução do aluno, “pô, o cara chegou aqui e não 
sabia fazer nada, o cara todo sem coordenação, não tinha postura, 
todo preso... hoje ele já está dessa forma!” (PROFESSOR CLEITON, 
entrevista, 2016). 

Nessa experiência do corpo, o tocante é ao mesmo tempo tocado. O 

professor dirige o olhar e em seguida, toca-o com a mão na intenção de transmitir 

aquele ensinamento da técnica corporal por meio do contato, através do gesto e da 

expressão do próprio corpo. Nesse momento, a significação dos corpos e 

entrecruzam e o sentido do gesto torna-se vivo na experiência do corpo próprio, do 

outro e no mundo. O corpo é um intercessor de mundos, e nesse caso, é o 

intercessor das experiências do Taekwondo. 

O corpo próprio, canal de expressão do ser no mundo, dá sentido 
aos movimentos que conservam a sua vida. Por meio da 
expressividade corpórea, adquirida pela generalidade vivida em seu 
meio circundante, o corpo expõe gestualidades como significações 
do ser no mundo (AZEVEDO; CAMINHA, 2015, p. 28). 

“O corpo é nosso meio geral de ter um mundo”, afirma Merleau-Ponty em 

sua Fenomenologia da percepção (1945/2011, p. 203), de forma que o corpo próprio 

é “o movimento de expressão, aquilo que projeta as significações no exterior dando-
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lhes um lugar, aquilo que faz com que elas comecem a existir como coisas, sob 

nossas mãos, sob nossos olhos” (MERLEAU-PONTY, 1945/2011, p. 202).  

Em uma aula de Taekwondo, o professor realiza contato com o aluno tanto 

na intenção de corrigir certos movimentos, como também os coloca frente a frente 

para desenvolverem as técnicas já ensinadas, como poderemos observar na 

“Imagem 14”. 

Imagem 14 – Alunos do Mestre Roni realizando defesa pessoal  

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor, 2016. 

Durante a aula do Mestre Roni, ele coloca seus dois alunos mais antigos, 

professor Cleiton e o professor Jailton, para realizarem defesa pessoal específica da 

faixa preta35. Dessa forma, tudo que foi experienciado no corpo próprio, revela-se 

agora entrando em contato com o corpo do outro, mostrando-se assim como parte 

do mesmo mundo. 

“O corpo sabe! No entanto, não se podem realizar dois movimentos idênticos 

[...]", afirma Nóbrega (2008, p. 146). Contudo, os ensinamentos que são passados 

                                                           
35

 Cada graduação tem sua defesa pessoal especifica, e conta com 10 movimentos (cada faixa), que 

partem da configuração de: defesa, seguido de imobilização ou finalização (ataque). Essas defesas 

pessoais são denominadas de Sambon Kyorugui e Hanbon Kyorugui. 
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no Taekwondo são carregados de sentidos pela busca do movimento com exatidão, 

do padrão de técnica singular, onde um praticante de Taekwondo sempre tenta 

alcançar a melhor forma para tornar o movimento perfeito, de torná-lo impar. Esse 

pensamento é perpassado nessa cultura pela lógica de atingir o originário, a 

perfeição seja nos golpes, nas bases, nos socos, nos chutes, nas defesas, em todos 

os movimentos provenientes dessa Arte. 

Essa característica se apresenta fortemente quando observamos a 

autoconfrontação feita com o Mestre Roni. Ao assistir seu vídeo, foi possível 

observar partes da entrevista e da aula que ministrou na academia. Ele fez algumas 

considerações acerca do modo de como ele viu, a partir do vídeo, que um de seus 

alunos faixa preta estava fazendo o movimento de maneira não satisfatória ao que 

foi ensinado por ele: 

Não fiquei mais feliz por causa dos problemas nas pernas que eu 
não posso mostrar a Arte como deveria ta mostrando, porque não é 
desse jeito. E não gostei também de um faixa preta, é o mais antigo, 
o Jailton, por não mostrar aquilo que eu ensino, porque ali era pra ter 
mostrado o movimento mais firme, de firmeza, de domínio. E eu 
vendo ali ele fazendo o movimento com o professor Cleiton, e ele 
não fez o que eu ensinei pra ele. Então tinha de ser corrigido 
(MESTRE RONI, autoconfrontação, 2017). 

Mesmo sem nos darmos conta, o nosso corpo está o tempo todo se 

reorganizando, gerando sempre novas interpretações para o movimento, novas 

considerações, até chegar o padrão de técnica estabelecida. No Taekwondo, muitas 

vezes essa organização é mediada pelo professor que está à frente da aula, 

exatamente pela responsabilidade que ele sente em estar ali para dar a assistência 

necessária a todos naquele espaço. Enquanto observador de sua própria aula, o 

Mestre Roni, na autoconfrontação, pôde também se reorganizar enquanto professor, 

passando a perceber algumas melhorias que ele mesmo poderia ter durante a 

administração de seus treinos. 

A consideração que o Mestre Roni faz sobre a movimentação no Taekwondo 

é algo que é bem específico da Arte. O Taekwondo desde sua origem tem sua 
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identidade confundida com o Karatê36, isso se dá principalmente por serem Artes 

Marciais que tem uma postura mais ereta, em pé. Há também vestimentas que são 

muito semelhantes; além disso, por ter seu trabalho corporal voltado para os pés e, 

principalmente, para as mãos, como a significação do próprio nome já deixa claro. 

Porém, quando comparamos a estrutura técnica de ambas as Artes 

Marciais, uma característica que se destaca fortemente é o gesto na realização da 

técnica. No Karatê, pode-se observar que existe certa “finalização” na expressão de 

cada movimento, seja ele soco, chute, etc., como uma espécie de ponto final. Já no 

Taekwondo, o movimento parte de uma concepção mais fluida, mais flexível, que 

embora tenha seu momento de finalização da técnica, onde se busca muita 

precisão, existe certa flexibilidade que parte de um trato harmonioso na condução da 

energia para dar continuidade aos movimentos que ainda estão por vir. 

O Taekwondo ela não tem rigidez nos golpes. Em relação às outras 
Artes Marciais, eu não vou citar nomes aqui, mas dá para vocês 
entenderem muito bem... tem alguns estilos de lutas que deixam o 
corpo rígido, alguns movimentos todo rígido. Às vezes o cara solta 
um soco, é forte, mas você ver que ele tem pouca energia para ele. 
Quando no Taekwondo, ele (golpe) sai e é flexível, é rápido, flexível 
e forte. Ela sai e provoca uma certa explosão onde bate. Chame-se 
Ki, que significa energia, uma energia, explosiva através do golpe. 
Então essa energia sai em forma de chicotada, é tipo você pegar 
uma bola de ferro, amarrar numa corrente, rodar e bater numa 
parede: onde ela bate quebra. Então é dessa forma que a gente 
trabalha com o nosso Taekwondo. Por isso que é uma arte que você 
dá para diferenciar de longe pelos golpes, tanto de mão, de perna e 
de defesa. [...] O Taekwondo Marcial que a gente treina se baseia [...] 
em 4 elementos: força, velocidade, flexibilidade e precisão. Esses 4 é 
o que a gente treina pra melhorar. Então isso aí é difícil encontrar em 
outra Arte Marcial, por isso que eu acho que o Taekwondo ainda é 
uma das melhores a ser praticada. Ele e o Hapkido37 [...] (MESTRE 
RONI, entrevista, 2016). 

                                                           
36

 Tradicionalmente se chamava Karatê-Dô, que significa: O Caminho das Mãos Vazias. 

37
 Arte Marcial que tem sua origem paralela e inserida no Taekwondo. As técnicas de golpes, chutes, 

socos e defesas de ambas são exatamente iguais. Só que além de técnicas de luta, o faixa preta em 
Hapkido é um terapeuta, pois o Hapkido tem em seu treinamento o conhecimento de pontos de 
acupuntura e massagem, pontos que são utilizados em técnicas de imobilização causando muita dor 
no adversário, mas que também são utilizados em tratamentos e terapias. 
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A configuração técnica e o poder físico são de fato características essenciais 

de um praticante de Artes Marciais. No entanto, a verdadeira maestria no 

Taekwondo vem da sabedoria do cultivo da força interior. Essa força interior, como 

mencionado acima, a energia que é projetada a partir de todo e qualquer movimento 

técnico chamamos de Ki. O Ki na cultura oriental preserva toda uma essência de 

valores que está inteiramente ligada à expressão da prática. Já que compreendemos 

o “Do” enquanto “caminho” podemos entender então o “Ki” (“energia”) enquanto 

aquilo que nos faz caminhar. 

Assim, durante o caminho no Taekwondo o corpo vive diversas experiências 

que o coloca como centro de expressão. Expressão essa que se desenvolve a partir 

do movimento, da técnica, do gesto, e que atrelam acontecimentos e significações a 

expressão do próprio corpo. 

É a partir do meu corpo em movimento que consigo conectar-me ao mundo, 

ao mundo de significados criados por mim, pois é a partir dele que sou. Ou seja, é 

no corpo que a tradição do Taekwondo é vivida, sendo na relação entre Mestre e 

Discípulo que a tradição se consolida pelo aprendizado do gesto, e pela partilha de 

saberes. Dessa forma, a técnica aqui está ligada a essa tradição que se aprende por 

meio da expressão de sentidos incorporados. 

Reconhecemos que nesse ponto, a educação se expressa de maneira 

significativa, sendo tocada e tocante, ao mesmo tempo em que educa. Todo esse 

contexto que se passa na prática do Taekwondo envolve o professor e o aluno, o 

Mestre e o Discípulo. A partir de uma relação estreita, ambos se expressam 

enquanto corpo e abrem horizontes de significados que os imbricam em um mesmo 

mundo. Assim, a vivência nessa prática demonstra que é a partir da experiência do 

corpo que se revela o fenômeno educativo no Taekwondo. 

A partir desse pensamento, desenhamos nosso próximo capítulo intitulado 

“Um caminho para o devir: o fenômeno educativo no Taekwondo”, trazendo 

para reflexão o fenômeno educativo que ocorre por meio da experiência do corpo no 

Taekwondo, a partir da relação da intercorporeidade entre Mestre e Discípulo, entre 

professor e aluno, norteados a partir dos ensinamentos dessa Arte. 
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A intercorporeidade na relação Mestre e Discípulo no Taekwondo 

 

Eis que aqui chegamos a mais um lugar onde nossa caminhada nos levou. 

Em nosso trajeto, aprendemos um pouco mais do Taekwondo, de sua história, de 

sua prática corporal, de seus ensinamentos, da experiência do corpo; bem como, 

conhecemos um pouco mais dos Mestres que caminham conosco. 

Das concepções tratadas na tese emergem significações do fenômeno 

educativo enquanto expressão da experiência corporal no Taekwondo. Chamamos a 

atenção para o diálogo sobre o fenômeno educativo no Taekwondo que atravessa 

toda a pesquisa e esse texto desde o momento em que assumimos a atitude 

fenomenológica. Todo nosso caminho, nosso trajeto, compreende as reflexões 

acerca da experiência do corpo e do fenômeno educativo no Taekwondo a partir dos 

relatos dos Mestres que sustentam nossa argumentação. 

Reforçamos que o sentido aqui expresso ao se referenciar o Taekwondo diz 

respeito ao seu caráter enquanto ensinamentos tradicionais dessa Arte Marcial, pois 

partimos dos princípios culturais desta. Afirmamos que a principal característica está 

centrada no viés da educação que parte de uma visão oriental e considera que os 

conteúdos da cultura de origem dessas atividades tem uma orientação proveniente 

de uma filosofia de vida. 

Como mostramos no primeiro momento, sabe-se que no Oriente as Artes 

Marciais apresentavam-se ligadas diretamente a outras atividades do cotidiano das 

pessoas, como a escrita, o cultivo (plantações), a jardinagem, a culinária, compondo 

o modo de vida de seus povos há milênios e sendo amplamente difundida e 

valorizada (BREDA et al., 2010). Dessa forma, o Taekwondo assim como as Artes 

Marciais da qual ele se originou, configuram-se a partir de hábitos remanescentes, 

de certas técnicas de corpo que compõe o legado cultural das civilizações orientais, 

sobretudo, da cultura Coreana. 

Quando nos referimos ao Taekwondo, consideramos a reminiscência cultural 

e histórica que perpassa sociedades, épocas, atribuindo-se a muitos sentidos em 

sua prática ao longo do tempo. Por se tratar de uma tradição milenar, desenvolve-se 

por meio da aprendizagem da cultura e é passada de geração a geração, 

permeando de forma acentuada uma ligação mais que afetiva entre seus 

disseminadores e seus aprendizes. Essa ligação, afirmamos, só é possível a partir 
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da experiência do corpo que se faz presente no Taekwondo. Dessa forma, há um 

“habitus” que, segundo Marcel Mauss, se faz contínua a disseminação dessas 

experiências, desses aprendizados. Para Mauss (2003): 

Esses “hábitus” variam não simplesmente com os indivíduos e suas 
imitações, variam sobretudo com as sociedades, as conveniências e 
as modas, os prestígios. [...] O que se passa é uma imitação 
prestigiosa. A criança, como o adulto, imita atos bem sucedidos que 
ele viu ser efetuado por pessoas nas quais confia e que tem 
autoridade sobre ela. O ato se impõe de fora, mesmo um ato 
exclusivamente biológico, relativo ao corpo (MAUSS, 2003, p. 404-
405). 

Dentre alguns pontos, Mauss (2003) apresenta a importância das relações 

sociais e interpessoais e mostra que esse processo de educação ocorre pela 

aprendizagem da cultura e através da experiência. Nesse sentido, acreditamos que 

a cultura que engloba essa forma de educação no Taekwondo apresenta uma 

linguagem que interliga seus personagens pelos movimentos, pelas sensações, 

pelas técnicas de corpo que emergem nessa relação. 

Existe um certo modo de pensar filosófico oriental, baseado no próprio 

sentido da existência, que engloba essa noção de educação a partir do sentido que 

se origina na experiência do corpo. Essa concepção pressupõe que a existência 

desse pensamento oriental, possui um conteúdo que deve ser considerado filosófico. 

Sobre esse ponto Merleau-Ponty, em seu texto O oriente e a filosofia, afirma que “o 

pensamento do Oriente é portanto original: entrega-se a nós apenas se 

esquecermos as formas terminais de nossa cultura” (MERLEAU-PONTY, 1960/1991, 

p. 149). 

É a partir do corpo que ocorre a abertura para se perceber as situações do 

mundo. Nesse ponto, destacamos a importância de trazermos mais uma vez o viés 

do cinema-verdade, possibilitando assim a abertura de horizontes de reflexão. Como 

aponta Morin (2003): 

[...] Os autores se misturam aos personagens; não há um fosso entre 
eles – ao contrário, há livre circulação entre um lado e outro da 
câmera. Os personagens ajudam na busca, depois se dissociam, 
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para em seguida voltar a buscar e assim por diante. [...] não é uma 
sequencia de cenas representadas ou de entrevistas, mas uma 
espécie de psicodrama coletivo entre atores e personagens. Esse é 
um dos mais ricos e menos explorados universos da expressão 
cinematográfica. [...] Esse método tem por objetivo fazer com que a 
realidade de cada pessoa possa emergir (MORIN, 2003, p. 8-9). 

A partir da descrição das experiências dos Mestres, no momento da 

autoconfrontação aqui entendido como processo de educação, de reflexão, de 

conhecimento e de autoconhecimento, esses sujeitos se encontram com seu próprio 

eu em cena, mas sem encenação; sendo direcionados a se ver sem “máscaras”. Um 

Mestre que assiste a uma aula e torna-se Discípulo de si mesmo, como relata o 

Mestre Roni (2017): 

Aqui eu to sendo quase aluno dele, sabe, porque pelo o tempo que 
ele... é como eu acabei de dizer eu tava dando aula todo dia, tava 
firme, tava tudo na cabeça aqui, tava, é o dia a dia dele aí, tava todo 
dia dando aula ali, tava tudo encaixadinho. Como ele se afastou, eu 
estou tendo ele (apontando pra TV) como professor agora, porque eu 
esqueci de um bocado de coisa agora que eu disse aí, porque você 
só ta firme, porque ta fazendo todo dia, se você se afastar um 
pouquinho já deixa um pouco a desejar. [...] Então eu, eu só tenho a 
parabenizar aí e ficar orgulhoso, né, de Mestre Roni para Mestre 
Roni. Espero que quando eu voltar, volte mais amadurecido, mais 
experiente e talvez mais... explicativo. As vezes a gente... a gente 
não é Deus pra fazer tudo certinho, deixa... as vezes, até os 
melhores repórteres gagueja, né? [...] Então, eu não sou acostumado 
com isso, se eu realmente falei alguma coisa que eu não entendo ou 
nada disso, eu sei que eu acho legal, mas aqueles que falam bem, 
pessoal formado, que falam bem, entendeu? Talvez descriminem o 
que eu fale aí, se eu falei mal, falei certo, só quem pode analisar isso 
aí é um especialista, eu não sou especialista em fala, por isso que eu 
to achando legal, meu modo de dar aula, meu modo de, de ser, no 
que eu faço, eu to achando legal, eu to achando legal! [...] Então, eu 
não sabia que eu era assim (risos), então parabéns pra ele, pra esse 
cara que ta aí, e parabéns pra mim, porque eu aprendi muito com ele 
também agora e quando eu me levantar dessa cadeira e voltar pra 
academia eu vou voltar com outro pensamento melhor ainda, porque 
eu aprendi muito aí e quem sabe a próxima, se eu ainda for fazer, eu 
faça de outra forma mais... menos avexada, um pouco mais calmo, 
um pouco mais, né, a gente vai aprendendo e quando for mostrar o 
movimento, mostrar o movimento um pouco mais firme, entendeu, 
talvez melhor (MESTRE RONI, autoconfrontação, 2017). 
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No mesmo sentido, confirma o professor Cleiton (2017): 

Eu me confrontando, como a gente disse aqui, eu olhando pra mim 
mesmo... Eu passei o tempo todo só me observando, sabe?! 
Olhando o que eu tava falando e é como se não fosse a minha 
pessoa aí. É como se fosse outra pessoa lá na frente explicando e eu 
aqui aprendendo com ela. E foi bom isso aí, a experiência de ver isso 
daí, foi bom. E você se confrontar com a sua própria pessoa falando 
é um negócio muito diferente, é emocionante. É como se eu tivesse 
aprendendo com aquela pessoa ali, aquela pessoa está me 
explicando alguma coisa, explicando uma coisa que eu nem sabia o 
que era, mas a pessoa ta me explicando e eu to achando 
interessante. Como no primeiro dia que eu fui praticar Taekwondo, 
né, que eu fui... que eu era militar na época, pronto, foi da mesma 
forma: o professor lá falando e eu aprendendo, fazendo. [...] Eu fiquei 
satisfeito e muito grato por Cleiton lá passar o que ele passou, achei 
muito interessante o que ele falou, porque o Taekwondo é isso ai. O 
Taekwondo é uma Arte Marcial que ela preza muito por isso, pela 
honra, pela fidelidade, pela amizade, pela educação, pela formação 
do caráter do homem, entendeu? [...] Cleiton, realmente ele falou um 
negócio muito bom, realmente gostei bastante do que ele disse 
(PROFESSOR CLEITON, autoconfrontação, 2017). 

 

O momento da autoconfrontação em nossa pesquisa foi muito valoroso, pois 

podemos, a partir dos relatos, elucidar pensamentos que consistem na eminência do 

fenômeno educativo.  

Merleau-Ponty em seu texto O corpo como expressão e a fala (1945/2011) 

alerta que “o fato é que temos o poder de compreender para além daquilo que 

espontaneamente pensamos” (p. 243), por esse motivo consideramos que esse 

momento da autoconfrontação faz disparar nos sujeitos o processo de se 

autocompreender a partir da própria fala, da própria oratória. 

Sobre isso, concordamos com Martins (1992) quando fala da Educação 

como poièsis, destacando que “nessa possibilidade, o ato educacional poderá 

realizar-se ao ser estabelecida relação entre o mundo que se mostra e a consciência 

do aluno que o busca” (MARTINS, 1992, p. 70). Essa compreensão nos coloca 

frente ao entendimento de que a reflexão que se dirige para os sujeitos, atribui 

novos significados após relacionar uma experiência por eles já vivida, fazendo-os 

reorganizarem novas estruturas para lançar-se novamente ao mundo. A educação, 

portanto, é também uma busca de si mesmo: 
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A busca de si-mesmo frente ao mundo e as entidades que ai estão, 
compreende-se bem como àquilo que se lhe mostra estranho e vir aí 
habitar se constituem no movimento básico de consciência nesse ir e 
retornar a si-mesmo. [...] A educação, nessa perspectiva não é 
apenas um processo de elevação histórica da mente, do natural 
para o universal, mas é a condição mesma na qual o homem se 
humaniza. O sujeito “educado”, ou a consciência cultivada, possui 
um sentido de ver, de olhar que já é um sentido universal 
abrangendo toda uma esfera que permanece aberta a um campo 
particular visando a diferenças neste campo já percebido (MARTINS, 
1992, p. 70, grifo nosso). 

Destacamos que tudo aquilo que foi vivido pelo Mestre, antes de tornar-se 

pauta para a aprendizagem de outro, é ensinamento para ele mesmo. Entendemos 

esse fenômeno quando, especialmente, estende-se para contemplar outra vida, 

outro indivíduo. Nesse processo, há um ato reflexivo que penetra o próprio individuo 

em seu mundo, fazendo-o reorganizar sua estrutura corporal. Sobre isso, Merleau-

Ponty (1960/1991), em seu texto A linguagem indireta e as vozes do silêncio, afirma: 

A unidade da cultura estende para além dos limites de uma vida 
individual o mesmo tipo de envolvimento que reúne antecipadamente 
todos os seus momentos no instante de sua instituição ou de seu 
nascimento, quando uma consciência (como se diz) é chumbada ao 
corpo e aparece no mundo um novo ser a quem não se sabe o que 
acontecerá, mas a quem algo não poderá deixar de acontecer, ainda 
que seja o fim dessa vida que mal começou (MERLEAU-PONTY, 
1960/1991, p. 72). 

O que se exalta, dessa forma, é que a proposta essencial de um Mestre de 

Taekwondo baseia-se não somente em ensinar, mas em despertar os corpos para 

que estes tenham interesse em querer compreender na sua própria forma. O Mestre 

ensina o Discípulo a ver à sua própria maneira e, da mesma forma, também o leva a 

compreender que continuamente ele é Discípulo de seus próprios ensinamentos. 

Todo o processo na prática do Taekwondo é educativo! Os ensinamentos 

originários do Taekwondo, no que envolve professor e aluno, Mestre e Discípulo, 

partem de uma profunda significação existencial na qual ambos se envolvem na 

mesma jornada e ancoram sentimentos e desejos que partem da ordem da empatia. 

Há a partir dessa relação um aprofundamento de um no mundo do outro, de ambos, 
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de Mestre e de Discípulo, que permite que ambos fiquem imbricados dentro desses 

mundos. 

Permeado por esse pensamento, Marcel Mauss amplia nossas ideias em 

seu Ensaio sobre a dádiva, considerando o fator da comunhão, das heranças. Essa 

noção já construída por Mauss (2003) traz a noção de dádiva como aliança e 

exprime seu ensaio sobre a dádiva numa dialética inerente a possibilidade de trocas. 

Para o autor, as prestações primitivas revestem a forma de dádivas, de presentes, 

reguladas por três obrigações interligadas: dar, receber, retribuir (MAUSS, 2003, p. 

200-243). 

Será fácil encontrar um grande número de fatos relativos à obrigação 
de receber. [...] Não menos importante é a obrigação de dar; seu 
estudo poderia fazer compreender de que maneira os homens 
passaram a trocar coisas. Podemos indicar apenas alguns fatos. 
Recusar dar, negligenciar convidar, assim como recusar receber, 
equivale a declarar guerra; é recusar a aliança e a comunhão 
(MAUSS, 2003, p. 201-202). 

Assim, não existe a dádiva sem a expectativa de retribuição, pois seu 

acontecimento é um ato simultaneamente espontâneo e obrigatório e, para que 

aconteça essa reciprocidade, basta haver um oferecimento, uma oferta e uma 

aceitação que se gere valor ou valores. Há uma ética que se impõem mesmo 

àqueles que não esperam retribuição. Dessa forma, consiste não somente como 

uma situação de troca, mas no ato de prestação no qual existe o ato de dar e o ato 

de receber. Uma dádiva nunca é perdida, ela produz sempre sua recompensa, ela 

se reproduz e volta de alguma forma ao doador inicial. 

O mundo em que vivem Mestre e Discípulo é carregado de experiências que 

os situam na mesma realidade de mundo, em um mesmo tecido. Portanto, a leitura 

investida aqui, parte também de minha experiência pessoal nas Artes Marciais – 

enquanto Discípulo do professor Cleiton, que por sua vez é discípulo do Mestre Roni 

–, refletida através do fundo imemorial que está condicionado ao corpo próprio, à 

carne38. Sendo assim, nesse movimento de ver, volto minha visão para refletir e 

                                                           
38

 Para Merleau-Ponty (1945/2011), somente na carne, no fundo imemorial, podemos encontrar a 
arqueologia do corpo e do sensível e somente a partir disso posso esboçar a mim mesmo com base 
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poder falar também a partir das minhas experiências enquanto aluno, enquanto 

Discípulo. Assim, percebo a experiência do corpo enquanto modo de olhar, 

enquanto abertura e interrogação, pois vivi as experiências e elas não somente 

estão em meu corpo, elas são o que fundam meu corpo, integralmente, e me dão 

suporte para contar sobre essa educação que se concretizou a partir do que 

experienciei nos ensinamentos do Taekwondo. “A coisa vivida não é reencontrada 

ou construída a partir dos dados dos sentidos, mas de pronto se oferecem como o 

centro de onde se irradiam” (MERLEAU-PONTY, 1964/2013, p.134). 

Eu que vejo, também possuo a minha profundidade, apoiado nesse 
mesmo visível que vejo, e, bem sei, se fecha atrás de mim. Em vez 
de rivalizar com a espessura do mundo, a de meu corpo e, ao 
contrario, o único meio que possuo para chegar ao âmago das 
coisas, fazendo-me mundo e fazendo-as carne (MERLEAU-PONTY, 

1964/2012, p. 132). 

Sustentamos a ideia de que homem não pode ser compreendido senão por 

meio de suas relações com o outro e com o mundo, sendo no mundo. Mestre, 

Discípulo, homem e mundo estão no mesmo organismo, dependem um do outro 

para poder existir, versando essa relação numa mútua constituição desses seres. 

Assim, asseguramos que a experiência do corpo no Taekwondo revela-se como 

fenômeno educativo porque está na ordem do sentir, onde na relação com o outro, 

esse corpo se coloca como unidade de um mesmo organismo, em uma única 

intercorporeidade (MERLEAU-PONTY, 1960/1991). 

No conceito de intercorporeidade, há o direcionamento que precisamos para 

compreendermos a proposição aqui investida. Merleau-Ponty em O filósofo e sua 

sombra (1960/1991), apresenta uma compreensão que ampara a relação entre o “eu 

e o outro”. O autor aponta para o fato de que o corpo vivido, o corpo das 

experiências, que sente, que se excita, que ao mesmo tempo em que toca é tocado, 

                                                                                                                                                                                     
na minha experiência imemorial. Nóbrega (2015) comunga com o pensamento de Saint-Aubert (2013) 
ao ele trazer que a passagem do pensamento de Merleau-Ponty, do corpo à noção de carne, se faz 
através de muitas mediações, sendo uma delas a noção de esquema corporal como organização 
sensorial de nossa vida, e afirma: “a noção de carne envolve o quiasma corpo e mundo, a relação 
sinérgica com outros corpos” (NÓBREGA, 2015, p. 83). 
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encontra-se no mesmo tecido perceptivo do outro. Nesse sentido, o exemplo do 

gesto de tocar as mãos é sinificativo: 

Quando minha mão direita toca a esquerda, sinto-a como uma 
‘coisa física’, mas no mesmo instante, se eu quiser, um 
acontecimento extraordinário se produz: eis que minha mão 
esquerda também se põe a sentir a mão direita. [...] Nele, por ele, 
não há somente relação em sentido único daquele que sente com 
aquilo que sente: a relação inverte-se, a mão tocada torna-se 
tocante, e sou obrigado a dizer que o tato está espalhado em meu o 
corpo, que o corpo é ‘coisa que sente’, ‘sujeito e objeto’ (MERLEAU-
PONTY, 1960/1991, p. 183-184). 

A intercorporeidade é o conceito fundamental para entendermos a relação 

que se passa no Taekwondo, entre professor e aluno, entre Mestre e Discípulo, e 

que ocorre a partir da experiência do corpo, enquanto técnica do corpo, e que seu 

desdobramento recai sobre a concepção de um fenômeno educativo a partir dessa 

relação. Existe uma excitabilidade do corpo que vibra em contato com o outro e que 

direciona a compreender o mundo a partir do outro, e essa concepção Merleau-

Ponty afirma estar na carne (1964/2012). “A constituição do outro não vem depois da 

do corpo, o outro e meu corpo nascem juntos do êxtase original” (MERLEAU-

PONTY, 1960/1991, p. 193). 

Assim, quando olhamos para a experiência do corpo no Taekwondo, 

olhamos primeiramente para a relação que acontece entre aquele que ensina e 

aquele que aprende, não como corpos isolados e sim corpos que estão 

continuamente em relação. Não há espaço entre esses corpos. Ao focarmos no 

Mestre, em especial, deparamo-nos com a figura daquele que se dispõe a formar o 

Discípulo a partir de ensinamentos de sua própria vida, de seu mundo vivido. E é a 

partir dessa comunicação de experiências que ocorre o fenômeno educativo, pois 

evoca um tipo de aprendizagem que se baseia na relação e nos afetos. Da mesma 

forma, quando pensamos esse laço no Taekwondo, atamos as significações que 

estão enraizadas na experiência da qual se consolida como uma educação do 

sujeito, de maneira que atravessa o tempo transitando seus ensinamentos por entre 

os corpos que se envolvem nessa relação. Sobre isso, o professor Cleiton (2016) 

revela: 
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Ele (o Taekwondo) é um suporte na educação. A gente (praticante de 
Taekwondo) fica com essa “tatuagem” pro resto da vida. Meu Mestre 
diz o seguinte: quando você pratica a Arte Marcial ela fica uma 
tatuagem mesmo, que nem seu sangue correndo, entendeu? E a 
Arte Marcial ela é uma peneira, quando ela tem disciplina, ela é uma 
peneira, porque se você vai mal intencionado, se você é um cara mal 
comportado, se você é uma pessoa totalmente inquieta que gosta 
muito de fazer baderna, bagunça e aí você entra na academia na 
intenção de melhorar mais ainda seu lado “mal”, ta entendendo? No 
lugar onde tem disciplina, você quebra a cara. Porque a primeira 
coisa que você vai ouvir é um não bem grande e aí você ou muda ou 
então abandona. [...] De alguma forma ajuda a mudar isso daí [...] 
através do ensinamento do Taekwondo, da disciplina do Taekwondo. 
Mas infelizmente não são todos. [...] E Quando você sai da 
academia, você leva junto isso dai com você, não tem como 
(PROFESSOR CLEITON, entrevista, 2016). 

Em sua fenomenologia, Merleau-Ponty compreende que a historicidade da 

“experiência vivida” traz à tona a significação da expressão do corpo e da própria 

experiência como descrição do fenômeno educacional. Trata-se de uma dialética de 

compreender o corpo como o ser-no-mundo capaz de aprender as coisas do mundo 

de forma a trazer sentidos e significados a partir de uma educação sensível. Do 

ponto de vista da educação, Nóbrega (2008), define que: 

Sentir e compreender constituem-se em um mesmo ato de 

significação, possíveis pela nossa condição corpórea e pelo 

acontecimento do gesto, cuja estesia inaugura a possibilidade de 

uma racionalidade que emerge do corpo e de seus sentidos 

biológicos, afetivos, sociais, históricos. Essa compreensão é 

significativa para redimensionar o fenômeno do conhecimento, 

relacionando-o à experiência vivida, ao corpo e aos sentidos 

(NÓBREGA, 2008, p.148, grifo nosso). 

Enquanto corpo, engajo-me entre as coisas e atrelo significações a elas. 

Somos, ao mesmo tempo, uma composição histórica, social, temporal, um 

entrelaçamento do corpo com o outro e com o mundo, sendo no outro que 

aprendemos a ser. É a partir da prática do Taekwondo que esse fenômeno 

educativo faz com que as coisas existam para mim e me habitem, enquanto sujeito 

encarnado que sou, o que torna comum que haja essa educação proveniente da 
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relação deste corpo, fundado aqui na técnica corporal do Taekwondo. Do ponto de 

vista fenomenológico, Martins (1992), propõe que: 

Aprender, numa perspectiva fenomenológica, consiste na 
possibilidade que tem o humano de tomar consciência da 
necessidade de reorganizar um projeto pessoal baseado na 
discrepância que percebe existir entre o que este sabe e a 
compreensão das ações dos outros (pais, professores, amigos), em 
termos do projeto da mesma situação. Manifesta-se, também, na 
descoberta do sujeito de que ele a situação de aprendizagem está 
vivendo pré-reflexivamente, de forma conflitiva, diferentes papéis e 
que existem outros que lhe são preferidos de forma não ambígua 
(MARTINS, 1992, p. 82). 

O pensamento do Mestre Roni (2016) corrobora com essa ideia quando faz 

referencia à experiência no Taekwondo e os fatores educativos que emergem dessa 

prática. Assim, ele nos diz que: 

É impossível treinar o Taekwondo marcial sem disciplina. Disciplina 
que está relacionada à educação. Sem educação, sem 
comportamento e sem respeito, não se chega a lugar nenhum, meu 
filho. Certo?! Então, o que me deixa fascinado por essa Arte também, 
além da técnica que ela realente oferece, é a parte disciplinar. O 
homem que pratica Taekwondo marcial com um Mestre de vergonha, 
de respeito, que realmente conhece o estilo marcial, ele jamais faz 
coisa errada, porque o Mestre não permite o erro dentro da 
academia. O Mestre não permite a indisciplina, a falta de respeito 
com os mais velhos. Por isso que a nossa hierarquia é severa, onde 
o mais “moderno” cumprimenta o mais antigo, o mais moderno 
respeita sempre o mais antigo e assim por diante. Então, o 
Taekwondo como Arte Marcial, e eu estou dizendo como Arte 
Marcial, ele anda firme, ele não anda se balançando não. [...] Então é 
através do professor que o aluno se educa. Através do professor e 
da Arte que ele ensina (MESTRE RONI, entrevista, 2016). 

Existe sim um saber tradicional na forma de como são passados os 

ensinamentos do Taekwondo. A disciplina que se faz referência no Taekwondo não 

deve ser pensada pelo viés do domínio, da submissão, da docilidade dos corpos. No 

Taekwondo, a disciplina tem uma contribuição para a formação do sujeito cidadão, 

respeitando seus valores como ser humano. Essa lógica ultrapassa o sentido do 
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domínio e estabelece reflexões que estão ligados ao respeito ao outro e as demais 

coisas que o cerca e as tradições construídas culturalmente, mesmo que essas 

possam ser transformadas. 

No pensamento oriental, observamos que há valores que são trabalhados 

enquanto ensinamentos educativos. Por exemplo, o filósofo oriental Nishida Kitaro 

que, embora sendo de descendência japonesa e não coreana, retrata a noção de 

educação e de experiência a partir desse olhar oriental. Em Kitaro (1995), a noção 

de educação é centrada no conhecimento da experiência pura, teorizada por ele 

com o conceito de “ba”39 ou “topos”, que coloca a dimensão da experiência como 

sendo anterior ao pensamento. Para Kitaro (1995): 

Experimentar significa conhecer as coisas tal como elas são, 
conhecer em conformidade com as próprias coisas renunciando por 
completo sua elaboração. O que geralmente estamos acostumados a 
experienciar está adulterado com alguma classe de pensamento, de 
maneira que ao dizer pura me refiro a experiência tal como ela é, 
sem a menor redução à sua distinção. Neste sentido, a experiência 
pura é a originação da experiência direta. Quando alguém 
experimenta diretamente seu próprio estado de consciência, não 
existe todavia um sujeito ou um objeto, de modo que o 
conhecimento do sujeito e objeto estão completamente 
unificados. Este é o tipo mais refinado de experiência (KITARO, 
1995, p. 41, grifo nosso). 

Concordamos com o pensamento desse filósofo, por isso abrimos o diálogo 

com o intuito de representar essa forma de pensar a filosofia oriental, que parte de 

métodos e de abordagens da própria significação da tradição oriental. Assim, essa 

noção de experiência nos mostra que o pensamento está inicialmente fundido com 

ele, numa identidade originária de saber, sentir e querer, que forma um sistema 

originariamente unitário e unificador (KITARO, 1995).  

Acreditamos que todo o conhecimento contato por nossos interlocutores 

claramente nos dá possibilidades de entender como se expressa o fenômeno 

educativo no Taekwondo, pois é a partir de seus relatos que se abre o acesso 

reflexivo a realidade ali apresentada, verdadeiramente como ela é, “antes que nos 

                                                           
39

 É o lugar da cognição da ação humana. Nishida Kitaro define como um contexto compartilhado em 
movimento, no qual o conhecimento é compartilhado, criado e utilizado (KITARO, 1995). 
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voltemos a ela pelo pensamento” (KITARO, 1995). Trata-se de uma noção que é 

anterior à diferença entre sujeito e objeto. 

Da mesma forma, se mostra o pensamento de Merleau-Ponty (1945/2011), 

quando nos fala que: 

Portanto, sou meu corpo, exatamente da medida em que tenho um 
saber adquirido e, reciprocamente, meu corpo é como um sujeito 
natural, como um esboço provisório de meu ser total. Assim, a 
experiência do corpo próprio opõe-se ao movimento reflexivo 
que destaca o objeto do sujeito e o sujeito do objeto, e que nos 
dá apenas o pensamento do corpo ou o corpo em ideia, e não a 
experiência do corpo ou o corpo em realidade (MERLEAU-
PONTY, 1945/2011, p. 269, grifo nosso). 

No Taekwondo, essa expressão significa a compreensão da educação por 

meio da prática e da disciplina, ou seja, é a partir da experiência do corpo, no 

caminho dos pés e das mãos, que o fenômeno educativo emerge. 

 

 

Uma jornada para a vida: afetividade e valores 

 

O fenômeno que gira em torno dessa expressão corporal nos faz perceber 

que a experiência “adquirida” pode ser considerada atemporal, sendo consultada e 

expressa todas as vezes que a retomamos. Uma perspectiva que acomete o corpo à 

questões de um “saber” como um ser que é passado, que é historia, que é a própria 

experiência fundada, encarnada. Todavia, esse pensamento retoma a ideia de que 

os ensinamentos no Taekwondo ocorrem na “passagem” e em seu “próprio trânsito”. 

Em ressonância, nos mostra Merleau-Ponty que: 

[...] a intenção nova retoma a herança do passado, é como um só 
gesto incorporar o passado ao presente e soldar este presente a um 
futuro [...]. O que se chama de intemporal no pensamento é aquilo 
que, por ter retomado assim o passado e envolvido o futuro, é 
presuntivamente de todos os tempos e portanto não é de forma 
alguma transcendente ao tempo. O intemporal é o adquirido 
(MERLEAU-PONTY, 1945/2011, p. 525). 



103 

Em Merleau-Ponty (1964/2013) entendemos que o “homem é o espelho para 

o homem”. Dessa forma, refletimos o fenômeno educativo no Taekwondo: o Mestre 

é o espelho pelo qual o Discípulo poderá enxergar os reflexos que o constituem 

enquanto carne desse mundo de significados. E é a partir dessa relação com o outro 

e com o mundo, no mundo, que o outro faz meu corpo vibrar, investindo de sentidos 

a partir do corpo do outro: 

O fantasma do espelho puxa para fora minha carne e, ao mesmo 
tempo, todo o visível de meu corpo pode investir os outros corpos 
que vejo. Doravante meu corpo pode comportar segmentos tomados 
do corpo dos outros assim como minha substância passa para eles, 
o homem é o espelho para o homem (MERLEAU-PONTY, 
1964/2013, p. 27, grifo nosso). 

Sabemos que na vivência do Taekwondo, tradicionalmente, o respeito é 

conduzido acima de qualquer outra coisa. O aluno aprende, desde o primeiro dia de 

aula, que todo aquele ambiente que ele está inserido deve ser tratado como um 

espaço de busca pelo conhecimento, desde a porta de entrada do dojan. Em regras 

gerais, há todo um comportamento que se estabelece dentro da academia, que 

começa desde um cumprimento ao local de treino e estende-se por diversas outras 

situações durante a prática do Taekwondo, por exemplo: 

 Cumprimento ao entrar e sair do dojan: mostrar seu respeito desde o 

primeiro contato; 

 Cumprimento ao instrutor e seus colegas: antes e depois do treino; 

 Cumprimento às bandeiras do Brasil e da Coréia que ficam hasteadas na 

parede: essa ação é mediada pelo professor que vai dar a aula, e é a 

primeira coisa que se faz no inicio da aula, e a última que faz ao final dele; 

 Cumprimento ao professor que vai dar a aula e em seguida, o 

cumprimento se estende aos graduados de até o 2º Gub (faixa vermelha); 

 Cumprimento antes de começar as instruções do professor; 

 Atitudes respeitosas dentro do dojan: não se pode falar palavras de baixo 

calão, nem fazer brincadeiras desrespeitosas com os colegas; 



104 

 Durante as instruções, enquanto as técnicas são mostradas, os alunos 

permanecem em silêncio, atento a fala do professor e fazendo um 

esquema mental de como vai realizar aquele movimento; 

 Chegando atrasado, o aluno pede a permissão ao professor para adentrar 

ao dojan. Da mesma forma, caso precise se retirar antes do final do 

treino; 

 Na hora das lutas (frente a frente), cumprimenta o parceiro antes e 

depois: é a forma de cada um agradecer ao outro por ter permitido a 

realização da atividade. Na academia, a luta que se desenvolve durante o 

treino tem um caráter muito respeitoso pelos sujeitos, pois sabe-se que ali 

é um momento de aprendizagem, onde um luta com o outro e não, contra 

o outro; 

 Outro sinal de respeito é manter seu dobok sempre limpo; bem como a 

faixa deve estar sempre amarrada, as unhas curtas, os cabelo bem preso, 

e de preferência não treinar com nenhum adorno (brinco, piercing, 

pulseira, relógio) e quaisquer coisas que possam ferir ou incomodar o 

colega; 

Os costumes e as tradições que existem dentro da academia não delimita 

seu uso somente naquele ambiente. O praticante de Taekwondo aprende a ter 

respeito a partir de todos esses elementos e enraíza esses hábitos em sua 

formação, pois a vida fora da academia é a extensão de sua própria existência40. 

Portanto, entre os deveres que o homem tem para consigo está o 
“cuidado” (sorge), que significa o zelo em não permitir que os seus 
talentos permaneçam emperrados, de forma oxidada, ou seja, que 
não venham a se expressar. Deverá zelar, ainda, para que a partir do 
conhecimento e dos sentimentos sejam formadas atitudes, que como 
um todo deverão influir harmoniosamente para a abertura do Ser em 
sua plenitude (MARTINS, 1992, p. 75). 

                                                           
40

 Nos referimos aqui ao tipo de “educação como cuidado” que pode ser apreciada, por exemplo, no 
filme Primavera, verão, outono, inverno... e primavera (2003), que remete a noção de aprendizados 
para a vida, destacando elementos simbólicos que formam a existência dos sujeitos. Uma discussão 
mais aprofundada sobre alguns elementos desse filme encontra-se no livro No caminho das Artes 
Marciais: a relação Mestre e Discípulo como educação sensível (2016). 
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O que o professor de Taekwondo ensina durante todo encontro, no processo 

de uma aula, o aluno leva para sua vida, pois esses ensinamentos perpassam o 

espaço do dojan. Essas atitudes fundem-se no corpo de cada aluno e revela-se 

durante todo o momento, como coloca o Mestre Roni (2016): 

Então, na verdade, sem educação, sem respeito e sem 
comportamento é impossível treinar Taekwondo, realmente. Faz 
parte da disciplina. É através do professor que o aluno se educa. 
Através do professor e da Arte que ele ensina que o aluno se educa. 
Quem é educado, só melhora, ou seja, quem é forte fica perfeito e o 
fraco fica forte, o fraco fica forte e o forte fica perfeito. Quer dizer, se 
você já vem educado, precisa fazer nada, você vai só faz melhorar. 
Se você vem um pouco... meio, meio... meio fora do padrão, não tem 
aquela educação física, que vem de família talvez, como menino que 
é mal criado em casa, tal, o pai não domina... chegando aqui ele já 
vai sofrer um pouco mais. [...] Mas se ele realmente quiser aprender, 
vai ter que se ajustar, vai ter que entrar na linha iguais os outros. 
Então tira ele do mal caminho, né, então esse é o trabalho da gente: 
educar através da Arte Marcial em cima dessa hierarquia que o 
Taekwondo nos oferece, do mais moderno respeitar o mais antigo. 
[...] Tudo que o Mestre ensina serve para a luta e serve para vida, 
certo? Tudo que ele se compromete verdadeiramente... ele não 
precisa ser bom não, só basta conhecer o que faz. Isso serve pra 
vida, pra dentro da academia, pra luta do dia-a-dia, seja competição 
ou Marcial, certo? (MESTRE RONI, entrevista, 2016). 

O professor tem a missão de orientar o aluno sobre o respeito que se deve 

ter pela vida. Não é somente porque ele age daquela maneira dentro da academia 

que ele vai “copiar” e fazer fora dela, não. É pelo sentido que está imerso nesse 

conjunto de significados que cada sujeito cria sentido para compreendê-lo enquanto 

parte de sua própria vida, e esse investimento ocorre no próprio corpo. 

Quando se fala que o menos graduado deve cumprimentar o mais graduado 

e vice-versa, assume-se que há uma representação hierárquica no Taekwondo. 

Como já foi apresentado no inicio deste trabalho, essa equivalência se dá perante a 

classificação da experiência na prática, sendo representado pelas faixas. 

A hierarquia dada no treino também é uma forma de comportamento, 
de você ter respeito às pessoas. O mais graduado sempre vai está 
pelo lado direito, ele começa do preto, aí vem vermelho, aí vem azul, 
verde, laranja, amarelo... aí vai formando. O faixa graduado é sempre 
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do lado direito e o professor, o Mestre é sempre à frente. Entendeu? 
E sempre assim: o menos graduado, sempre cumprimenta o mais 
graduado. Ao você entrar na academia você cumprimenta a bandeira 
e ao Mestre, em seguida seus companheiros de academia. [...] Os 
mais graduados ficam na frente e a direita, porque é aquele ditado: 
você tem de se espelhar pelo mais antigo, aquele que tem o 
conhecimento maior, tem alguma coisa a passar pra você. Isso é até 
uma forma de ajudar o professor a ter um suporte, pra ajudar ele no 
ensinamento. Porque quando o menos graduado observa o mais 
graduado fazendo, ele procura fazer daquela forma. E a gente até 
incentiva a isso: quando a gente ta fazendo um movimento a gente 
sempre chama um mais graduado pra demonstrar alguma coisa, a 
gente sempre chama um mais graduado pra fazer uma forma de 
alguma coisa. [...] Porque muitas vezes, devido ao passar do tempo, 
né, o corpo da gente tem limitações, tem coisa que a gente tem o 
conhecimento, mas não tem como mostrar, aí a gente sempre 
alguém graduado que tem a capacidade de fazer isso aí. E fazer o 
movimento pra mostrar como é que é, para que o menos graduado 
veja e procure entender e vai corrigindo, ta entendendo? É isso aí 
(PROFESSOR CLEITON, entrevista, 2016). 

Há, na configuração da aula de Taekwondo, uma distribuição hierárquica 

que parte da compreensão explicada que o professor Cleiton acabou de apontar: 

onde os mais antigos na prática se tornam exemplos para os mais novos. Dessa 

forma, existe uma preocupação que os que os praticantes com mais tempo de 

experiência sirvam de “espelhos” para os que em menos tempo prática. 

Existe uma forma de representação espacial no treino que podemos 

imaginar como uma “escadinha” de aprendizagem, onde o último degrau se 

apresenta para que quem esteja na parte mais inferior, posso vê-lo e almejar atingi-

lo, como podemos ver na configuração da “Imagem 15”. Na imagem, o professor 

Cleiton está a frente, seguido, da esquerda para direita, com um faixa preta e ao seu 

lado uma aluna faixa vermelha e, por trás, um aluno faixa azul.  

 

 

 



107 

Imagem 15 – Professor Cleiton demonstrando os movimentos  

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor, 2016. 

A proposta essencial do Mestre baseia-se não somente em ensinar, mas, 

em despertar o Discípulo para querer compreender na própria forma, ou seja, dar 

razão para ele buscar o aprendizado. O Mestre ensina o Discípulo a ver à sua 

própria maneira. Assim, a figura do Mestre no Taekwondo deve ser pensada como 

aquele que ensina seu Discípulo, primeiramente, a aprender, a estar aberto para se 

modificar. 

Então é isso que eu não quero perder. Essa parte que enriquece a 
quem o pratica, em valores de educação, de respeito, certo? De ser 
um homem de caráter... na formação do caráter do homem, certo? 
Que é isso que o homem tem de preservar mais na vida, que é a 
formação do caráter dele, se praticar uma arte dessa sério, fortalece 
o seu caráter (MESTRE RONI, entrevista, 2016). 

Da mesma forma, o Mestre Roni e o professor Cleiton confirmam esse 

pensamento na autoconfrontação: 

A formação do homem, do respeito, né, porque eu falei que era um 
cara agressivo, mas que com um certo tempo o Taekwondo me 
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reduziu a agressividade, quer dizer a gente tem que aprender esse 
tipo de coisa aí, porque o mal não leva ninguém a lugar nenhum, 
entendeu? (MESTRE RONI, autoconfrontação, 2017). 
 
Tem um ditado que diz o seguinte: você deve fazer luta dentro da 
academia, para que na rua você desvie dela! Quer dizer que você 
tem que lutar bastante na academia pra que na rua você desvie, não 
tenha interesse nenhuma nela, desviar totalmente da violência, sair 
fora dela. E o movimento tudo que a gente faz aí ensina isso 
(PROFESSOR CLEITON, autoconfrontação, 2017). 

Com o objetivo de tornar expressiva essa experiência do corpo no 

Taekwondo, o Mestre segue seu caminho junto ao seu Discípulo. Através de uma 

educação metódica e sistemática, ambos são conduzidos a perceber, que o papel 

do Mestre é, sobretudo, ensinar a aprender e aprender ensinando; tornando-se o 

Mestre aprendiz de seus próprios ensinamentos e o aprendiz, futuro Mestre que 

desenvolverá a arte de aprender. Trate-se de um processo recursivo, circular, ou 

seja, é a experiência do corpo que se transfigura no próprio fenômeno educativo, na 

qual o Mestre se faz Discípulo de seu próprio eu. Algo extremamente interior e muito 

rico de experiências. 

Nessa relação de Mestre e Discípulo cria-se uma linguagem única e muito 

expressiva através do gesto, do olhar, do movimento, da palavra, da fala e, 

sobretudo, da capacidade de ambos poderem se comunicar nas entrelinhas. Aqui a 

aprendizagem, em sua maneira mais original, configura-se. Nesse sentido Merleau-

Ponty (1945/2011) revela que a compreensão do gesto se dá num ato de comunhão: 

Os sentidos dos gestos não é dado mas compreendido, quer dizer, 
retomado por um ato do espectador. [...] Obtêm-se a comunicação ou 
a compreensão dos gestos pela reciprocidade entre minhas 
intenções e os gestos do outro, entre meus gestos e intenções 
legíveis na conduta do outro. Tudo se passa como se a intenção do 
outro habitasse meu corpo ou como se minhas intenções habitassem 
o seu. [...] A comunicação realiza-se quando minha conduta encontra 
este caminho o seu próprio caminho (MERLEAU-PONTY, 1945/2011, 
p. 251-252). 

O Mestre nunca abandona seu Discípulo. Novamente, a empatia que 

provém dessa relação, torna sempre abertos os olhos do professor para as 
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peculiaridades de seu aluno. Essa relação parte da ordem do sensível que, como 

afirma Merleau-Ponty, essa “sensação é literalmente uma comunhão” (MERLEAU-

PONTY, 1945/2011, p. 286),ou seja, uma comunhão do sensível. Mesmo que por 

vezes acontecimentos afastem alguns alunos da prática, mesmo assim, o Mestre 

nunca o nega, não desiste de seu Discípulo, pois ele é sua própria criação, e sabe 

que o que tem nele tem também em si, é parte do Mestre. Assim como nos mostra 

Rancière (2005): 

[...] o mestre não terá o direito de manter-se longe, mas à sua porta. 
O aluno deve ver tudo por ele mesmo, comparar incessantemente e 
sempre responder à tríplice questão: o que vês? O que pensas 
disso? O que fazer com isso? E, assim, até o infinito. Mas esse 
infinito não é mais um segredo do mestre, é marcha do aluno 
(RANCIÈRE, 2005, p. 44). 

Ainda sobre a noção de dádiva descrita por Mauss (2003), essa relação cria 

um laço de energia espiritual entre esses atores, entre os atores da dádiva. A 

retribuição da dádiva se explica pela existência dessa energia, que emana da 

própria coisa dada: como um vínculo de almas, de maneira indissociável ao nome do 

doador. A essa energia ou força ou à sua expressão simbólica ligada a uma ação ou 

transação, há o dar, há o receber e há o retribuir. 

Ninguém é livre para recusar um presente oferecido. Todos, homens 
e mulheres, procuram superar-se uns aos outros em generosidade. 
[...] Trata-se, no fundo, de misturas. Misturam-se as almas nas 
coisas, misturam-se as coisas nas almas. Misturam-se as vidas, 
e assim as pessoas e as coisas misturadas saem cada qual de 
sua esfera e se misturam: o que é precisamente o contrato e a 
troca (MAUSS, 2003, p. 212). 

Há, portanto, uma liga que unifica Mestre e Discípulo em uma mesma teia de 

significados. A relação que se estabelece na prática do Taekwondo é uma relação 

de família, entre professor e aluno, da mesma forma que comunica a relação entre 

pai e filho, por exemplo, e os ensinamentos que são condensados nessa relação 
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não pode ser considerado somente como uma pura prática de gestos técnicos, pois 

são ensinamentos para a vida. Sobre isso, o professor Cleiton (2017) nos fala que: 

[...] quando você chega na academia, o professor ele não vai chegar 
pra você e só colocar exercício pra você pular, pra você chutar, nada 
disso não. Ele conversa com você, termina a aula ele chama, chama 
pra conversa, conversa, quer saber o que está acontecendo, 
pergunta porque está tão afastado. E isso faz com o que você tenha 
sempre aquele vínculo com o professor e ele sempre vai está à 
frente, sempre vai ter alguma coisa pra te mostrar. Não é só a prática 
não, é um conselho de vida, entendeu? [...] Porque... até pouco 
tempo eu tava com uns problemas na academia, um faixa preta lá, 
William, e Roni chamou ele, conversou com ele, e ele tava com o 
pensamento e já mudou completamente e graças a Deus deu tudo 
certo. Então, o faixa preta ele não pode jamais se afastar do 
professor, não pode. Um dos mandamentos do Taekwondo Moo Duk 
Kwan é isso aí: é respeito a pai e mãe e respeito ao professor. Você 
tem que respeitar, você tem seu pai, você tem sua mãe, você vai 
abandonar? Não pode, não existe. [...] Tem um ditado coreano que 
diz desse jeito: um filho que não respeita pai e mãe não serve pra 
nada, entendeu? E a gente realmente segue isso aí e sabe que é 
verdade. Porque se você não respeita seu pai e sua mãe você vai 
respeitar quem? Entendeu? Não existe. Então o faixa preta quando 
se afasta, ele diz “ah, esse professor aí ta velho ele realmente não 
sabe de nada não”, não tem respeito, então ele sai fora, vai fazer o 
trabalho dele e fica como? Sem nada, acaba com nada. [...] E 
aqueles que seguem, que continuam firme ali na família, esses que 
sempre vão frutificar [...]. É como Roni falou um dia desses, e ele até 
chegou a se emocionar, porque ele está muito emotivo, que ele é a 
planta, ta entendendo? Ele é a planta e os alunos são os frutos, 
entendeu? Aí ele explicou assim: o fruto ele vai cair, ele vai se 
perder, mas a planta sempre vai está ali e sempre vai produzir mais e 
mais. Ta entendendo? Então o professor é isso, ele é uma pessoa 
que sempre vai produzir, sempre vai tá ali pra lhe orientar, pra lhe 
ajudar em alguma coisa, entende? [...] Então não pode se afastar, eu 
realmente tenho bastante faixa preta afastado, uns que não querem 
mais treinar com a minha pessoa, também não tem problema 
nenhum. Mas, na realidade, o Taekwondo puxa muito pra esse lado, 
respeito, família, então não pode tá fazendo esse tipo de coisa, está 
se afastando, tem que fazer seu trabalho, mas não pode jamais 
esquecer a família (PROFESSOR CLEITON, autoconfrontação, 
2017). 

Em Merleau-Ponty essa noção está ligada ao conceito de afeto, do corpo 

que afeta e que, ao mesmo tempo, é afetado. O afeto não é só um mosaico de 

sensações, mas é algo que nos liga de uma maneira particular a um objeto, a uma 

pessoa, a uma situação, numa via de ida e vinda. Trata-se então da compreender o 
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afeto que retoma o corpo como condição necessária para relação com o outro, do se 

lançar-se ao outro. A relação afetiva que se estabelece pelo Taekwondo, entre 

Mestre e Discípulo, é uma relação tão direta e estreita que o corpo de ambos são 

órgãos de passagem desses aprendizados, dessas vivências, que encarnam esses 

corpos e, a partir da “experiência do corpo próprio nos ensina a enraizar o espaço na 

existência” (MERLEAU-PONTY, 1945/2011, p. 205). 

Quase sempre concebe-se a afetividade como um mosaico de 
estados afetivos, prazeres e dores fechados em si mesmos, que não 
se compreendem e só podem explicar-se por nossa organização 
corporal. Se se admite que no homem ela se “penetra de 
inteligência”, quer-se dizer através disso que simples representações 
podem deslocar os estímulos naturais do prazer e da dor, segundo 
as leis da associação de ideias ou segundo as do reflexo 
condicionado, que essas substituições ligam o prazer e a dor a 
circunstâncias que naturalmente nos são indiferentes e que, de 
transferência em transferência, constituem-se valores segundos ou 
terceiros que não têm relação aparente com nossos prazeres e 
nossas dores naturais. O mundo objetivo cada vez toca menos 
diretamente no teclado dos estados afetivos “elementares”, mas o 
valor continua a ser uma possibilidade permanente de prazer e de 
dor. Se não é na experiência do prazer e da dor, da qual não há nada 
a dizer, o sujeito define-se por seu poder de representação, e a 
afetividade não é reconhecida como um modo original de consciência 
(MERLEAU-PONTY, 1945/2011, p. 213-214). 

O afetar e o afetar-se estão no campo do sentir e, portanto, realiza-se na 

percepção e na experiência afetiva, na relação, no encontro no qual o corpo solicita 

esse mundo de sensibilidades de forma que contemplem esse movimento da 

indissociável da existência. A delicadeza de um Discípulo torna-o aberto a perceber 

e proporciona condições sensíveis de poder ler nas entrelinhas do que lhe é 

apresentado. Da mesma forma, o Mestre expõe nas vivências do Taekwondo, o 

caminho que conduz o Discípulo a sua meta. Assim, nenhum Discípulo será mais o 

mesmo depois de ter dado o primeiro passo para experienciar essa Arte. O 

Taekwondo enquanto caminho, suscita novos pensamentos a partir de conceitos 

que envolvem ensinamentos da aprendizagem para a vida, envolvendo a educação 

e formação dos sujeitos. No relato do Mestre Roni percebemos esse aspecto 

educativo: 
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Eu entendo hoje a palavra Do. [...] Então, sabe o que é a palavra Do? 
É tudo de bom, Tae-Kwon-Do: Tae: pé, pisar, chutar, defender, 
atacar com o pé ou então esmagar com o pé; Kwon: defender, furar, 
perfurar, agarrar, esmagar com a mão; e Do: caminho do espírito, ou 
caminho da prática. É tudo de bom, de ser um bom pai, um bom filho, 
um bom estudante, um bom profissional, ser atual no que você faz, 
se é pra chegar de 1 hora, chega antes... se é pra chegar de 2 
(horas), chega 1 (hora) antes. Pontual, certo? Não reclamar, se tiver 
uma coisa pra fazer, você chega lá e faz, não espera por ninguém 
não. Você ser uma coisa... um cara mais consciente, né? Não falar 
alto com sua esposa, nem com sua mãe, ter respeito. [...] Então, o 
Do é tudo de bom, é por isso que essa Arte, depois que você começa 
a entender ela, não é só porrada... não é só porrada. Essa parte do 
Do é a parte do caminho mesmo, da prática. Então é tudo de bom. É 
você ser bom, bom no lado bom mesmo, não é só pra aparecer, não. 
Vontade de ajudar o próximo, de ajudar os pobres, proteger os 
velhinhos, se passar uma velhinha na rua e tiver arriscada de ser 
atropelada por um carro... então é mais ou menos isso, entendeu 
como é? Essa parte do Do, é a parte de você ser mais consciente 
pro lado do bem. É uma Arte rica, bonita, boa de se praticar, um 
pouco dura, né? [...] Na parte Marcial é um pouco disciplinadora, né? 
Firme, não pode tá falando, não pode tá sorrindo, mesmo cansado 
tem que continuar treinando, não pode pedir pra sair, nem nada. Tem 
que se aguentar. Com um certo tempo você se acostuma com isso, 
agora... realmente, é o duro do Taekwondo essa parte aí. Mas com 
um certo tempo você começa a entender, na vida prática você 
começa a entender que é uma coisa boa que você pratica, certo? É 
uma prática que você... é... Taekwondo, é tudo de bom (MESTRE 
RONI, entrevista, 2016). 

É pelo caminho do Taekwondo que afirmamos o fenômeno educativo, 

vinculando-se à experiência do corpo na relação com o outro e com o mundo. Há, 

portanto, nessa experiência, a expressão da técnica, do gesto, do contato. Como 

afirma Nóbrega (2008), que a técnica é uma educação figurada do corpo “[...] haja 

vista que a técnica, as ferramentas, os signos surgem nessa relação com o corpo” 

(NÓBREGA, 2008, p. 396). 

A expressão engaja o corpo, os movimentos e as sensações em uma 
espécie de coreografia, na qual os gestos criam novos esquemas 
corporais, novas maneiras de expressão e comunicação que se 
tornam então disponíveis e ultrapassam a linguagem instituída, pois 
as sensações nos oferecem novos espaços de criação (poièsis) e de 
metamorfoses [...] (NÓBREGA, 2015, p. 116). 
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Entendemos que é a partir da experiência do corpo que ocorre a 

transmissão dos ensinamentos no Taekwondo sendo por meio da técnica e do gesto 

que essa educação transita no tempo. As significações e sentidos que são 

singulares à vida atravessam o processo de aprendizagem. Elas são criadas a partir 

de uma educação sensível que elucida o imbricamento entre o Ser e seu mundo-da-

vida, suas decisões, suas intenções. Tal fenômeno educativo se ressignifica, se 

transforma, ao mesmo tempo em que também por ele no fazemos educar. 
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- c o n s i d e r a ç õ e s    f i n a i s - 
 

 

 

A chegada: 
um novo descanso... 
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A aproximação com os Mestres em nosso caminho elucidou perspectivas e 

abriu horizontes para as unidades tratadas na pesquisa: a experiência vivida, a 

experiência do corpo, a técnica do corpo, a intercorporeidade, a afetividade e os 

valores que são pilares para se pensar o fenômeno educativo no Taekwondo. 

Voltando ao início do nosso texto e relendo o Prólogo, pude observar que 

naquele momento já havíamos anunciado algumas significações sutis que ofereciam 

rastros a perceber o fenômeno educativo deste trabalho, desde as primeiras linhas. 

Retomo alguns desses elementos de forma que saiam do escuro para entendermos 

melhor suas significações enquanto fenômeno educativo: o acolhimento, a amizade, 

o exemplo, a confiança, a disciplina e o respeito são alguns dos elementos desse 

universo que denotam da formação humana. Esses elementos permeiam minha 

vivência desde que assumi esse caminho dos pés e das mãos. Como escreve 

Merleau-Ponty em A dúvida de Cézanne, “a coisa vivida não é reconhecida ou 

construída a partir dos dados dos sentidos, mas se oferece desde o inicio como o 

centro de onde estes se irradiam” (1964/2013, p. 134). 

Esses elementos, configurados como saberes, partem de uma experiência 

inter e intracorpórea, pois são saberes de troca, da ordem dos valores que se 

consagram para a vida humana. Ao mesmo tempo, esses elementos anunciam os 

traços do corpo próprio que, ao mesmo tempo em que é colocado a falar, a se 

expressar, elabora significações originárias da carne, do Ser. Eles são também 

valores para serem pensados nessa pesquisa, mostra nossos esforços para 

apresentar as noções de expressão e de experiência do corpo. Esses saberes, 

esses valores, estão em meu corpo, sendo a partir deles que eu me expresso e me 

comunico. Na pesquisa contamos com as vozes e os relatos dos Mestres e deles se 

originaram a comunhão desses ensinamentos. 

Desde que aceitamos adentrar pelo caminho desta Arte Marcial, do 

Taekwondo, este se abriu para nós. A expressão desses corpos fez consagrar esses 

elementos, configurando-se assim na dimensão do fenômeno educativo que 

atravessam os sujeitos. 

A metáfora da caminhada que trouxemos para elaborar o caminho dos pés e 

das mãos está presente no fenômeno educativo e precisa ter sua visibilidade para 

que seja possível compreender um pouco mais de como ocorrem os ensinamentos 

no Taekwondo. A compreensão da educação nas Artes Marciais como um processo 
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de ensino-aprendizagem fechado, reduzido apenas à aprendizagem da luta, da 

técnica de ataque e defesa é incompleta. O Taekwondo tem suas peculiaridades 

técnicas, como já mostramos anteriormente, mas há elementos que muitas vezes 

são ocultos no processo ensino-aprendizagem como a filosofia de vida. 

Os relatos das experiências de vida dos Mestres ouvidos em nossa pesquisa 

confirmam esse aspecto educativo. A Arte Marcial lhes deu uma identidade: “O meu 

nome realmente não é Roni, é Raimundo Maxiliano de Miranda. Esse nome ‘Roni’, 

colocaram quando eu era criança e pegou, e hoje realmente todo mundo me 

conhece como Roni, como Mestre Roni, devido as Artes Marciais” (MESTRE RONI, 

entrevista, 2016). Na experiência do Taekwondo eles transformaram suas vidas e a 

de seus Discípulos por meio não apenas do ensino d técnica, mas percebendo que 

esta também educa, pode educar considerando as mediações humanas 

necessárias. 

A experiência que se estabelece na relação a partir da intercorporeidade 

está associada a uma troca de saberes. Saberes do corpo que trazem os elementos 

do acolhimento, da amizade, da confiança, do respeito. São valores para vida 

humana! A dimensão na qual estão imersos Mestre e Discípulo, sobrevém a partir 

da dimensão intercorpórea e .da expressividade. 

Mas o que é que se aprende enquanto educação no Taekwondo? Aprende-

se a simplicidade, o respeito, aprende-se que mesmo enquanto Mestre continua-se 

a aprender cada vez mais com cada um de seus Discípulos, pois cada corpo é uma 

história, uma vida, um mundo. Cada experiência faz vibrar o corpo para a 

configuração de novos ensinamentos e de novas afetividades pautadas na amizade 

e no respeito, como atesta os relatos dos Mestres. 

Então, ser Mestre é ser Mestre de que? É ser Mestre do caminho, do trajeto 

pelo qual percorreu e pelo qual tem a possibilidade de mostrar novas direções para 

outros caminharem. Ser Mestre no Taekwondo é carregar em seu corpo cicatrizes 

que se firmaram na própria existência, durante o tempo, e que não haveria outra 

forma de ser. Assim como um artista, um pintor, por exemplo, afirma Merleau-Ponty 

quando relata a vida de Cézanne: “a verdade é que essa obra por fazer exigia essa 

vida” (MERLEAU-PONTY, 1964/2013, p. 136). 
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De fato, o Discípulo é a obra de arte de seu Mestre. E é a partir dessa 

afirmação que consolidamos esta tese, sobre a experiência do corpo e o fenômeno 

educativo no Taekwondo. Dessa forma, o Taekwondo é uma expressão do corpo. É 

a partir de seus ensinamentos que cada Discípulo encontra seu modo de caminhar, 

elaborando e construindo significações educativas em seu corpo. 

Sabemos que na experiência do Taekwondo os caminhos não são lineares, 

não são sempre fáceis ou harmoniosos. Os relatos dos Mestres demonstram 

também aspectos a serem problematizados no caminho, por exemplo, o 

reconhecimento social, os conflitos com o fenômeno da competição, a tenacidade da 

disciplina, entre outros. Todas essas experiências estão inscritas no corpo e 

expressam os diferentes contextos pelos quais a Arte se desenvolve. 

Por meio da atitude fenomenológica foi possível ouvir o Mestre Roni e o 

professor Cleiton e assim reconstruir partes da história do Taekwondo no Rio 

Grande do Norte e em Natal, por meio das experiências vividas. Os relatos, 

filmagens e descrição de aulas constituíram o material vivo para a realização do 

filme “No caminho dos pés e das mãos”. Este filme configura-se também como 

registro de pesquisa e um arquivo da história do Taekwondo narrada por dois de 

seus Mestres de nossa região. Ao ouvir os Mestres e seus relatos e dar visibilidade 

as suas aulas, possibilitamos a percepção das Artes Marciais como fenômeno 

educativo que cria vida no corpo: no corpo próprio e no corpo do outro pelo 

fenômeno da intercorporeidade. Nesse processo educa-se a si mesmo e ao outro 

por meio da técnica, mas também pela filosofia de vida, exemplos, valores, vindos 

da experiência e afetos compartilhados. Trata-se de uma educação fenomenológica 

configurada no corpo da experiência vivida. 

Percorrer os caminhos dessa pesquisa me fez entender mais sobre meus 

professores, meus Mestres, e também um pouco mais de mim. Ouvi-os falar, os vi 

refletirem sobre seus próprios relatos. Escutei-os atentamente como um filho escuta 

histórias e conselhos de um pai. Emocionei-me diversas vezes ao entender que a 

nascente da minha educação estava ali, nas falas dos Mestres: o meu jeito-de-ser, 

do meu estilo de lidar com as coisas. O que sou, sou por eles, por ter caminhado ao 

lado deles, por ter experienciado meu corpo no Taekwondo e por essas experiências 

terem feito surgir o fenômeno educativo em meu corpo. É também por eles que faço 
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essa pesquisa e registro esse texto. Escrever essa tese confirma o fenômeno 

educativo, sobretudo, em mim. 

Mesmo já tendo percorrido todo esse trajeto, não é chegada a hora de parar. 

Mas, como assumimos essa pesquisa como um caminhar, podemos assim convocar 

o descanso necessário: o silêncio. Para que adiante... se deixe ser rompido com o 

surgimento de uma nova ideia. Talvez esse silêncio possa abrir outros horizontes 

investigativos e existenciais como recomenda o poeta grego Konstantinos Kaváfis, 

no poema Ítaca, o essencial está no próprio caminho: 

Se partires um dia rumo a Ítaca, 

faz votos de que o caminho seja longo [..] 

Mas não apresses a viagem nunca. 

Melhor muitos anos levares de jornada 

e fundeares na ilha, velho enfim, 

mas rico de quanto ganhaste no caminho. 

 

(Konstantinos Kaváfis) 
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ANEXO I – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

Prezado(a) participante: 

 

Sou estudante/pesquisador de doutorado do Programa de Pós-Graduação 

em Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Estou realizando 

uma pesquisa intitulada “Taekwondo: a experiência do corpo como fenômeno 

educativo”, sob orientação do(a) professor(a) Terezinha Petrucia da Nóbrega. Tal 

pesquisa tem caráter de produção e divulgação acadêmico-científica. 

Sua participação envolve uma entrevista, que será gravada (áudio e vídeo), 

se assim permitir, e que terá o objetivo de servir de copus de análise para a referida 

pesquisa. Ainda, irá fazer parte da produção e divulgação de um documentário, fruto 

também da pesquisa já citada. 

A participação nesse estudo é voluntária e se o Sr.(Sra.) decidir não 

participar ou quiser desistir de continuar em qualquer momento, tem absoluta 

liberdade de fazê-lo. 

Na publicação desta pesquisa, pedimos também autorização para utilizar de 

sua imagem, visto que seu papel tem grande importância para o contexto e 

realização desta pesquisa. Dessa forma, faremos utilização de sua imagem para fins 

da pesquisa acadêmica e posterior divulgação desta produção por meio do 

documentário. 

Tendo participação direta nessa pesquisa acadêmica, o Sr.(Sra.) estará 

contribuindo para a compreensão do fenômeno estudado e para a produção de 

conhecimento científico. 

É assegurada sua assistência durante toda pesquisa, bem como é garantido 

o livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo 

que será realizado, enfim, tudo o que o Sr.(Sra.) queira saber antes, durante e 

depois de sua participação. 

Tendo sido orientado quanto ao teor de tudo aqui mencionado e 

compreendido a natureza e o objetivo do já referido estudo, o Sr.(Sra.) manifesta 
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seu livre consentimento em participar, estando totalmente ciente de que não há 

nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por sua participação. 

Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas pelo 

pesquisador Luiz Arthur Nunes Da Silva através do telefone: (84) 9 8801-3805 ou 

pelo e-mail: arthur_nunes@hotmail.com. 

 

 

 

Atenciosamente. 

 

 

Natal, _________________ de 2016. 

 

 

 

________________________________________ 

Luiz Artur Nunes da Silva (Pesquisador) 

Matricula: 2015101380 

 

 

 

Consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido uma cópia 

deste termo de consentimento: 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do Entrevistado 
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ANEXO II – Roteiros da Entrevista 

 

Dados de Identificação: 

01 Qual seu nome? 

02 Qual sua idade? 

03 Onde nasceu? 

04 O que gosta de fazer no tempo livre? 

 

Questões Norteadoras: 

01 Como conheceu o Taekwondo? 

02 Quando começou a aprender a ensinar? 

03 Como percebe o Taekwondo na sua vida? 

04 Que relação faz com a educação? 

05 Como você vê o papel do corpo no processo de aprendizado na aula 
de TKD? 

06 Poderia falar como é o movimento do corpo no Taekwondo? 

07 Como você percebe a aprendizagem dos alunos? As dificuldades? Os 
progressos? 

08 Como você vê a questão do Taekwondo no contexto nacional? E no 
contexto local? E no contexto olímpico? 

09 Quais os valores que o Taekwondo pode oferecer aos praticantes? 

10 Destaque um momento emblemático, que lhe marcou durante esses 
anos enquanto professor de Taekwondo. 

11 O Taekwondo transformou de algum modo sua vida? Como? 
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ANEXO III – Roteiro da Autoconfrontação 

 

Questões Norteadoras: 

01 Então, você acabou de se ver na tela. Queria saber o que achou e 
como se sente vendo o que você falou sobre o Taekwondo e do que 
você mostrou na aula? 

02 Professor, você ficou feliz em se ver dando aula? 

03 Você poderia falar um pouco mais a respeito dos faixas pretas que o 
senhor formou? 

04 O senhor viu trechos do seu treino no vídeo. Como o senhor se viu 
dando aula e como ver também a formação dos faixas-pretas que o 
senhor formou, em relação a educação que você ensinou a eles e eles 
passam pra frente? 

05 O que o senhor achou de falar em frente das câmeras? 

06 Teve algum momento durante a filmagem que te chamou mais a 
atenção? 

07 Então, você acha que isso está sendo uma proposta de educação pra 
você sentir como está se posicionando nas aulas? 

08 Depois de você se ver na tela, você discorda de algo que falou? 

09 O que o senhor sentiu enquanto se via falando, dando aula? E tem 
alguma coisa que mais se destacou enquanto assistia ao vídeo? 

10 O que você sentiu, de maneira geral, assistindo ao vídeo? 

11 O que você achou de se autoconfrontar? E o que sentiu a partir desta 
experiência? 

12 Você se olhando agora, você se autoconfrontando, o que você falaria 
para o a pessoa (você) que se apresentou no vídeo?  
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ANEXO IV – Transcrição da Entrevista com o Mestre Roni 

 

ENTREVISTA COM O MESTRE RONI 

Dados de Identificação: 

01 Qual seu nome? 

02 Qual sua idade? 

03 Onde nasceu? 

04 O que gosta de fazer no tempo livre? 

O meu nome realmente não é Roni, é Raimundo Maxiliano de Miranda. Esse 
nome, Roni, colocaram quando eu era criança e pegou, e hoje realmente todo 
mundo me conhece como Roni, como Mestre Roni né, devido as Artes Marciais. 
Nasci aqui no estado do Rio Grande do Norte, em Natal, e tenho 55 anos. Nasci 
em 03 de abril de 1961. Tenho 55 anos, né?! 

 

Questões Norteadoras: 

01 Como conheceu o Taekwondo? 

Eu comecei realmente a trabalhar... eu comecei a praticar as artes marciais com 

16 anos de idade. Isso eu entrei numa academia de Jiu-Jitsu, que na época era 

conhecido como luta livre, e pratiquei durante três anos a luta livre. E aí conheci 

uma academia de Karatê... e aí comecei a treinar o Karatê, também, durante um 

certo tempo. Passou-se alguns anos, praticando o Karatê. 

Depois, chegou em... no final de ‘70 para ‘80, né?! Chegou um mestre de 

Capoeira aqui em Natal chamado Mestre Índio e fez uma demonstração e aí eu 

gostei da Capoeira e comecei a praticar também, certo?! 

E com um certo tempo, em ‘82, esse professor chegou aqui antes, nos anos ‘80, 

também. Mas em ‘82 eu conheci o professor Igarachi, que era professor do 1º 

Dan, professor de Taekwondo, professor de Taekwondo, japonês, não era 

coreano não, era japonês. O nome dele era Igarachi. Tinha uma academia ali no 

Teatro Alberto Maranhão, certo, e aí eu conheci. 

Como o Taekwondo tem uma técnica de perna muito evoluída, bonita também, eu 

como praticante de Karatê e Capoeira, na época, fiquei interessado quando vi os 

pontapés do Taekwondo. E aí eu fui falar com o professor, pedindo a ele se eu 

dava pra mim treinar. E ele respondeu que sim, pois estava precisando de atleta e 

tal. Fui lá fazer uma aula e ele gostou muito dos meus chutes, né, e aí me botou 
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pra treinar com ele. E aí fiquei treinando com ele um certo tempo.  

Aí fiz uma viagem... eu cheguei até verde-escura com o professor, não tinha 

federação, era só academia mesmo... era só pra gente treinar, não tinha interesse 

em fazer federação, nem associação, era uma academia normal. Ele só queria 

passar os movimentos, né?! 

Aí viajei a trabalho, por uns três anos mais ou menos, não sei. E quando eu voltei, 

ele tinha viajado. Ele era biólogo, biólogo de crustáceos, mexia com camarão. E 

parece que chamaram ele para o Japão e ele voltou para o Japão outra vez. E aí 

ficamos sem professor de Taekwondo. 

Aí é um pouquinho da história do Taekwondo que eu conheci aqui no estado Rio 

Grande do Norte, né?! E aí como a gente ficou sem professor e em ‘87... eu viajei 

em ‘87... em ‘86! Começo de ’86 eu viajei pra Belém do Pará. Eu era um garoto 

novo, espirito de aventura e aí eu queria ver a vida lá fora, né?! Pra ver até onde 

dava... conhecer o mundo! Pedi permissão a meu pai e a minha mãe e aí eu viajei 

pra Belém do Pará. Lá pra Fortaleza, mas mudei do caminho... fiz um pouco mais 

longe e fui pra Belém. 

Em Belém eu conheci em um certo tempo o professor de Karatê também, que era 

o Mestre Mashida, que realmente era parente de Lyoto Mashida e tal, e treinei na 

academia dele na Kukuztan que fica lá em Belém do Pará. E aí eu fiquei lá um 

certo tempo e tinha um colega meu que era daqui. E aí eu conheci o professor de 

Taekwondo, gostei muito, conversei com ele e aí comecei a treinar o Taekwondo, 

lá. E aí passei um certo tempo, cheguei até a vermelha. Então acabou meu tempo 

de trabalho lá, aí eu tive de voltar a Natal de novo, ao estado do Rio Grande do 

Norte. Chegando aqui em ‘88, né?! Meio de ‘88. Já tinha professor de Taekwondo 

aqui, já tinha montado a federação. E aí eu conheci ele e comecei a treinar 

Taekwondo. 

E aí teve altos e baixos nessa trajetória. Entre... o presidente da federação saía 

um e entrava outro. Eu nunca consegui, nunca quis entrar nessa briga, né?! De 

ser presidente de nada. Eu gosto só de treinar, gosto de treinar até hoje. Pra ter 

um grupo assim do meu jeito, né?! Ter uma academia. E aí até hoje a gente vem 

trabalhando nesse sistema aí de fortalecer o Taekwondo. Muitos mudaram, como 

mudou o Taekwondo Olímpico que se trabalha na Arte Marcial. Mas eu não tinha 

como mudar, eu realmente gosto desse sistema marcial e fico a vontade de 

praticar ele, que é uma arte... que melhora tudo né?! Não é só pra luta. Realmente 

pra manter o corpo, né?! O espirito e a mente sã, firme. 

E até hoje a história do Rio Grande do Norte no Taekwondo é mais longa, mas se 

você quiser dá uma paradinha pra gente começar, como realmente é o 

Taekwondo, começa daí. A gente pode falar depois sobre a quantidade do 

Taekwondo. 

Depois que eu cheguei aqui... depois que eu comecei a treinar com o professor 

Igarachi em ‘82, apareceram dois professores que apareceram aqui, o Mestre 
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Vlademir que é meu amigo, que Deus bote ele em um bom lugar, passou um certo 

tempo treinando aqui, e dava aula lá em Ponta Negra. É tanto que quando ele foi 

embora os alunos dele procuraram a gente, mas foi na época também que o 

professor Igarachi já tava também pra ir embora e não deu pra também ficar 

treinando com a gente. E o professor Gilmar, que era o irmão dele, todos dois de 

Recife, Pernambuco. 

E aí o professor Gilmar se reabitou em Belém do Pará e professor Vlademir ficou 

em Pernambuco também, mas aí ele foi pra Bolívia e tal, todo mundo viajou, né?! 

Depois de um certo tempo eles voltaram de novo, professor Gilmar continuou em 

Belém do Pará, apareceu agora recente, mês passado, o irmão do Mestre 

Vlademir, o qual também esteve em Belém do Para né?! E eu também treinei com 

ele lá em Belém do Pará, por um certo tempo. 

E aí a história do Taekwondo no Rio Grande do Norte é mais ou menos assim: 

tem o Mestre Alvimar que é de Assú, mas talvez ele não tenha... não sei a origem 

do Taekwondo que ele começou a praticar nem quando. É meu amigo, treinamos 

um bom tempo juntos, mas a gente nunca chegou nesse acordo de conversar 

quem é mais antigo dos dois (kkkkkk) na prática do Taekwondo. Mas aqui em 

Natal realmente, eu sou o primeiro faixa-preta formado de Taekwondo aqui em 

Natal. E até hoje, realmente, os meninos aí me tiram como o mais antigo, que 

primeiramente começou a praticar. E incentivou, porque quando eu comecei a 

treinar o Taekwondo, já havia um faixa-azul do professor Igarachi, só que 

simplesmente desapareceu. 

Eu me lembro muito bem de dois amigos que era Alan, que era faixa-amarela os 

dois e o outro era faixa-amarela e era bom que esse professor era também do 

estilo MooDukKwan também usava aquela barra preta e tal... é tanto que a gente 

ia fazer demonstrações quando tinha aqueles shows na ASSEN, a gente ia lá com 

a galera, aí a gente pedia permissão, ficava lá durante o dia e o pessoal dizia: pô, 

o professor lá tem duas faixas-pretas, né? Porque realmente tem uma barra 

contrastional né? Que passa... 

De lá pra cá a gente vem treinando... altos e baixos e tal, porque o Taekwondo 

naquela época, a gente tinha família, tinha que trabalhar e o Taekwondo é meio 

ingrato pra que você... alimente... e viver só dele não dá. Tem que trabalhar e tal... 

tem que por um tempo parar e pá... voltar de novo... eu sempre treinei o 

Taekwondo, mesmo com o trabalho, tentava conciliar com o meu serviço... eu 

trabalhava com a minha cabeça. Trabalhando e planejando a aula, pra depois que 

eu saísse do trabalho dar a aula e dar tudo certo. 

Então, o meu interesse pelo Taekwondo, a minha paixão e amor que eu sinto é 

muito grande, é tanto que eu tive esse problema nas pernas em 2005 e nunca 

pensei em parar, né?! Às vezes até passava por cima da dor e até hoje estou 

treinando; e que Deus me dê força para ficar por mais tempo ainda. 

E eu tô orgulhoso, né?! Por ter esse espírito forte de continuar assim sem me 
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abater, me aguento por causas de alguns problemazinhos, deixa lá: é mulher, 

filho, trabalho, então assim... muita coisa, mas nunca me empatou de treinar não. 

Realmente... é até... por minha esposa, por me ajudar. Chegava cansado: “você 

não vai treinar hoje não?”. Eu olhava assim pra ela, eu vou, né? Mas às vezes se 

não fosse esse “vai hoje pro treino não?”, talvez eu nem viesse. Mas aí ela dizia, 

“num vai hoje não?”, aí eu dizia, vou agora mesmo, vou só trocar o Kimono e vou 

embora e ia treinar... e até hoje estamos aí desse mesmo jeito... só um pouco 

mais velho e mais experiente, com certeza. 

02 Quando começou a aprender a ensinar? 

É muito fácil falar sobre isso, porque isso aí, devido eu tá treinando há muito 

tempo, eu nunca me esqueço do ano, né?! Eu não me lembro do dia nem do mês 

que comecei a dar aula, mas o ano eu me lembro bem. Foi no começo de ‘90, no 

começo de ‘90. Como eu cheguei aqui de Belém do Pará, de Belém do Pará pra 

cá, em 89, eu fiquei treinando com o outro professor, me adaptando e tal. E aí eu 

botei uma academia aqui nas Rocas, em ‘90. E até hoje ainda tem alunos dessa 

época, que é o professor Jailton, eu acho que é o único dessa época que treina 

comigo até hoje, que é faixa-preta segundo Dan; começou em ‘90, então... me 

lembro muito bem que eu botei essa academia aqui nas Rocas em ‘90. 

Até dava aula antes, mas fixo mesmo, federado, como federação, foi em ‘90. Não 

era faixa-preta, era vermelha. Eu não tinha nem faixa, porque quando cheguei 

aqui o professor atual, presidente da federação, tomou minha faixa-vermelha 

porque eu não tinha o diploma de lá (Belém do Pará), tinha só a carteirinha. E ele 

teve a audácia de rasgar a carteirinha na minha frente, tomou da minha mão, e 

disse que só me aceitava como vermelha se eu fosse buscar o meu diploma lá em 

Belém do Pará. Eu disse que não tinha nenhuma condição, e tive que começar da 

branca de novo. E aí fui indo, fui indo, até realmente chegar à preta. 

Quando eu cheguei na preta, eu já tinha aluno já graduado. Eu mesmo, sem a 

faixa, continuei dando aula, pela minha experiência, e nunca nenhum pai e 

nenhuma mãe chegou na porta da minha academia pra dizer que o filho dele tinha 

chegado com um problema em casa, com problema nas pernas, no braço, no 

corpo... realmente eu sempre fui muito responsável nas minhas aulas, certo. 

Mesmo na parte marcial que é aquela luta firme, mas eu primeiro preparava meus 

atletas, como preparo até hoje, para quando for fazer uma luta ele saber se 

defender muito bem dos ataques que realmente o oponente possa passar pra ele. 

Então, meus alunos até hoje, eu nunca vi nenhum com um problema sério, 

machucado, de lesão por causa do meu trabalho. Então meu trabalho sempre vem 

pro lado profissional, para o lado firme. Os meninos treinam comigo, o Magno que 

é faixa-preta 2º Dan também, esse senhor vem também há muito tempo treinando 

comigo, senhor Berg que vem lá da Bahia, treinava Hapkido, treina o Taekwondo 

comigo e também o Hapkido, né?! E daí eles... se não prestasse, eles não 
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estavam comigo até hoje. 

Eu não formei muitos faixas preta meu filho, na verdade, ninguém se forma 

comigo! É difícil. O trabalho é duro, pra mim, um faixa-preta realmente precisa ter 

que ser guerreiro, porque o que vou exigir é do Taekwondo Marcial ensina, por 

forma, por prepara, né? Na verdade, o Taekwondo Marcial, ele primeiro, o faixa-

preta tem que conhecer a Arte, ter domínio total da Arte, treinar firme, porque uma 

vez eu perguntei, eu fiz uma pergunta ao Mestre (Jung Roon Kim), pedi pra ele me 

ensinar alguns golpes firmes, pra me defender melhor e ele: “meu filho, treine 

Taekowndo pra você mesmo, até mesmo pra lutar”, que nessa época tinha o Vale 

Tudo, eu também tava com esse negócio na cabeça; tinha ido à Recife... em 

Recife não, na Paraíba, em João Pessoa, no Hotel Tambaú em 1998 e fiz uma 

pergunta a ele, eu, Mestre Paulinho e outros que estavam lá, e ele disse: “meu 

filho, treina pra você mesmo, não pra se amostrar. Cinco anos só pra você treinar 

e preparar o espírito, para você fortalecer esse espírito, cinco anos de 

treinamento. Trinta anos de treinamento você absorve a arte, ou seja, ser senhor 

daquilo que está fazendo”. Então, pra você se tornar realmente um faixa-preta, 

você tem pelo menos cinco anos de treinamento, pra você ficar com um espirito 

forte, firme, pra você dominar aquilo que você está fazendo. Mas pra você 

realmente dominar totalmente, ser praticamente um Mestre, você tem que tirar 

mais ou menos 30 anos, 30 mil vezes você praticar, segundo ele falou, certo?! 

Eu achei impossível, mas aí eu continuei... continuei e hoje eu sei o que eu quis 

realmente pra mim, hoje eu entendo mais ou menos. Na época eu não entendia, 

mas hoje entendo e sobre os faixas-pretas formados, não formei, foi ele mesmo 

que formou, né?! Esse aí (professor Magno), o meu filho que é o Bruce, que não 

tá comigo hoje, tá trabalhando aí, tá só afastado por causa do trabalho, né?! 

Professor Claiton, que é o seu professor, professor Jailson, trabalha comigo até 

hoje, né?! São esses 4 faixas preta que eu formei até hoje. E isso, na época, eu 

era professor de 3º Dan e aí, foi o Mestre Jung Roon Kim que formou. Eu ainda 

como Mestre não formei nenhum, meu mesmo não. Porque quando eu formar, se 

aqui eu formar, se achar alguém prá... se preparar comigo, ele realmente fica 

diferente dos outros, pra melhor é claro, porque eu vou passar pra ele o que é 

realmente a Arte Marcial do Taekwondo. O Marcial mesmo, e ele vai aprender o 

Taekwondo Marcial. 

Então onde ele for não faz vergonha, nem Mestre nenhum vai dizer que isso é 

errado. Esse é o que eu quero formar. Eu quero formar dessa forma e é difícil 

porque quando eu tô chegando perto, eles correm, porque quando eu digo que o 

exame é totalmente rigoroso, que ele pra ser preta ele vai ter que colocar em 

prática tudo aquilo que ele aprendeu, digamos: da branca até a vermelha-escura, 

nosso sistema é até a vermelha-escura, que vem antes da preta e vai ter que 

botar em prática tudo, isso na minha frente, eu examinando ele. E aí ele vai ver 

que as vezes ele não consegue, muito até hoje... eu tô nesse cantinho há 7 anos 

que estou dando aula aqui e muito já vieram, chegaram até a vermelha-escura, 
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mas não se formaram na preta, até hoje. 

Eu tô planejando formar 3, é... tentei aqui, mas não deu certo, porque não teve 

uma revisão dos outros Mestres, não teve, mas se Deus quiser, no próximo... 

talvez esse ano, não sei, mas talvez no próximo ano, quando recuperar mais, vou 

dar continuidade, mas talvez eu forme esses meninos pra formar... com certeza, 

esses que treinam comigo, que são faixa preta, eu tenho 4, né?! Aí já tenho outros 

que são alunos deles, né?! E que treinam, tal... mas se eu botar na peneira... não 

tem condição de ficar, como preta, né?! Porque é o jeito deles, também, eu não 

vou é... cobrar, como ele ensina. Não, é o professor que ensinou, então eu vou 

aprovar, porque foi o jeito que ele aprendeu, né?! O professor Cleiton aprendeu 

firme, é um guerreiro, você ver que a técnica dele é extraordinária, mas os alunos 

dele não copiam ele e eu tô alí na academia... desses que se formaram agora, 

não copiam realmente o que o professor ensina, sempre deixa alguma coisa a 

desejar, mas eu não vou reprovar por causa disso. Eu mesmo, na hora que vou 

formar um meu, faixa-preta meu, treinado por mim alí na academia, eu vou olhar 

todos os detalhes, é isso daí que faz a diferença. Então, um detalhe meio errado, 

ele será corrigido. 

Então, eu já vou com ele pronto, é só fazer o que eles aprenderam e pronto, mas 

não achei eles ainda não... pra conseguirem não. Por isso que eu só tenho 4 até 

hoje e com muito prazer. Esse aqui (professor Magno), no que reprovou pra faixa 

preta, ele foi criticado, aí eu disse: mestre, porque foi assim... ele nocauteou um 

com um pontapé, aí o Mestre veio dizer: “mas Mestre... ele é muito agressivo, 

quebrou o menino lá com um pontapé, Til-Tchagui”. Mas aí veio o Mestre 

perguntar: Roni, o seu filho... o seu aluno... pode chamar de filho mesmo... o seu 

aluno, muito agressivo, então é melhor dá mais um tempo, não? Na vermelha-

escura, pra ver se ele melhora mais?! Mas Mestre, se eu botar esses faixas-pretas 

que criticaram o menino, tudo em frente a ele, ele quebra eles tudinho, Mestre. Ele 

quebra tudinho! Se ele não quebrar, eu deixo de treinar Taekwondo agora, certo? 

Se ele não bater em tudinho, desses que tão criticando ele, eu deixo de praticar 

Taekwondo. 

Aí ele chamou a senhora, olhe, aluno de Roni é faixa-preta mesmo, deixa ele 

faixa-preta mesmo... não desce, não... aí, tá aí, até hoje tá aí. Então, como viram o 

menino meu meio agressivo e realmente... o instinto do trabalho deles por aqui, 

até que eu tiro lá na hora do encontro com um trabalho mais leve, com um 

trabalho mais técnico, mas tá no sangue, tá no treino do dia a dia, então já é 

aquela coisa, que eles pegaram aqui e já querem botar lá mermo, na hora da luta 

lá, já botam em prática o que aprenderam e fica difícil, pro que tá lá a frente com 

ele, que não passou pelos processos que eu te disse aqui que tá a frente... que 

não tem condições, ele não tem condições. 

Mas realmente daqui a mais um tempo, a gente vai ver se muda as coisas um 

pouquinho. Porque eles querem me colocar a frente do Marcial, pra melhorar mais 

a parte Marcial... a gente vai fazer curso e tal... talvez daqui a mais uns dias 
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quando melhorar... der continuidade mais as coisas e tiver recuperado, as coisas 

melhoram, como o Marcial. Como olímpico, tá muito bem, a turma daqui tá indo 

muito bem, mas o Taekwondo Olímpico... se a gente tiver a oportunidade de falar 

do Marcial, eu vou diferenciar o Olímpico do Marcial 

03 Como percebe o Taekwondo na sua vida?  

Vou te explicar, é o seguinte: falo sobre o Taekwondo, eu vou falar sobre o 

sistema que a gente tá aí, que é o sistema Marcial. O Taekwondo Moo Duk Kwan 

é uma Arte Marcial coreana e também um esporte olímpico, certo? Você pega o 

Taekwondo coreano, Moo Duk Kwan, é um trabalho mais firme, mas pela parte 

marcial, é uma parte mais firme, mais básica, mas tem a parte Olímpica, certo? 

Pode trabalhar dos dois lados, pode trabalhar na parte Olímpica e na parte 

Marcial. A marcial é mais pro pessoal que não gosta de competição, certo? 

Existe muita gente que não gosta de competição, então, esses pessoais, essas 

pessoas, se não tiver um sistema Marcial, eles não vão praticar o Taekwondo. 

Porque uma pessoa com 50 anos, 60 anos vai lutar raquítico: precisa da base, 

postura pra quando ficar mais velhinho não ficar andando de bengala com a 

coluna encurvada, certo? Através da postura e da base firme, ele vai tentar se 

equilibrar e vai fazer aquele movimento que a gente treina e tal... fundamento 

básico, né? Essas técnicas básicas... 

Então, é... por isso que dá pra treinar os dois, eu tenho que trabalhar os dois, eu 

deixo mais pro lado dos meninos mais graduados, lado do Cleiton, o do seu 

professor, o do professor Jailson e do professor Magno essa parte de competição. 

Mas Magno também não gosto desses negócio de competição também não... 

mais pra esse lado do Marcial. Eu praticamente já não gosto mais de competição. 

Eu já fui competidor, já lutei muito, já lutei muito, mas eu busquei mais a parte 

Marcial, ia pra competição, mas usando sempre a parte do Marcial, nessa época 

podia, e por isso sempre me saia vencedor. Fui campeão do Nordeste, campeão 

estadual várias vezes, usando só o feijão com arroz, só o básico, chute básico 

mesmo e sempre ganhava os campeonatos. 

É... o Taekwondo Moo Duk Kwan, o que é o Taekwondo Moo Duk Kwan? 

Taekwondo Moo Duk Kwan é a denominação da Arte Tradicional Marcial que se 

originou na Coréia cerca 37 a.C. Nessa época, não era conhecido por Taekwondo, 

mas como outras artes, como Taesoodo e TaeKyon. Isso vem mudando de nome 

em nome e em 55 foi quando Mestre Choi Hong Hi colocou o nome de 

Taekwondo, o nosso estilo é Taesoodo, na Coréia já fizeram a academia ou a 

federação coreana de Taesoodo, o nosso estilo, mas o mestre aqui no Brasil, 

botou o nome de Taekwondo Moo Duk Kwan, o que eles chamam de Taesoodo lá, 

aqui a gente pratica como Taekwondo Moo Duk Kwan. 

Nasceu na Coréia nesse período, era praticado como educação física pra saúde 

ou defesa pessoal, não era esporte na época ainda, nessa época, era pra 
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defender o seu próprio corpo, ou a sua família, ou o seu país e eles praticavam 

pra... em fim de alguma coisa, de defender alguma coisa... praticavam nesse 

sentido ai. Foi uma arte nascida dentro do exército coreano, justamente por isso 

tem essa postura militar, né?! Da disciplina... e eu gosto muito. E aí ela foi 

desenvolvendo, né?! Eles praticavam mais em fim de defender o país como 

guerreiro na época da Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial... eles 

lutavam contra outros países como Japão, contra Mongólia, também com a China 

e assim por diante. Instrumento para preparar o corpo? É o Taekwondo. 

Taekwondo é o instrumento que os coreanos usavam para lutar contra os 

inimigos, né?! Que invadiam o país deles... Então, pra fortalecer o corpo, mente e 

espirito, tinha que ser o Taekwondo. Guerreiro forte tinha que ter praticado com o 

espirito mesmo de Arte Marcial, né?! Então, aí depois foi se desenvolvendo. Essa 

é a história do Taekwondo Moo Duk Kwan que a gente pratica como Arte Marcial. 

Ela não foi criada como Esporte Olímpico, foi criado como uma Arte Marcial, 

entendeu? E foi pra criado para defesa pessoal... de você mesmo e como 

exercício para a sua saúde. 

Depois de um certo tempo, os japoneses começaram a divulgar o Karatê e o Judô 

em competições, né? Pra divulgar mais... e os coreanos, acharam também por 

bem, divulga-lo também através de competições. E aí começou. Na época as 

competições eram mais aquelas competições mais acirradas, né? O atleta 

buscava o nocaute o tempo todo, era uma luta mais firme e saía mais porrada, 

né? Tipo... o canto do guerreiro mesmo, tinha muita porrada, nocaute, com um 

certo tempo as coisas foram modificando, foram modernizando o negócio e tornou 

hoje esse... com o colete eletrônico e capacete eletrônico. Hoje não tem mais 

nocaute, é só o ponto, botaram os atletas pra lutar rápido, pra pontuar rapidinho e 

ganhar a competição. 

É essa parte aí que não me interessa muito. Interessa até pras crianças, mas a 

gente que somos adultos, que temos uma certa idade, não interessa... interessa 

mais a Arte Marcial, propriamente dita. Então essa parte aí é a parte Marcial que é 

o Taekwondo, que é o Taekwondo que a gente pratica até hoje. O Taekwondo é 

realmente... como uma Arte Marcial, é feita... eu, eu lamento e até não concordo 

que o Taekwondo seja visto só como o praticado, só como luta... só como luta, 

né? 

Esse... essa técnica... esses movimentos básicos, que a gente treina hoje em dia 

dentro da Arte Marcial foram estudados, treinados centenas de anos, certo? Serve 

realmente pra isso que eu tô dizendo, pra dar ao corpo saúde e à mente... e pra 

defesa pessoal do seu próprio corpo... e foi esquecida pelos praticantes, os 

mestres deixaram de praticar isso, pra mudar pro tática de competição, em busca 

de medalha ou de troféus. E eu nõ sou contra medalha e ou troféu, né? Mas que a 

gente vise também, o Taekwondo, ainda é como Arte Marcial, pra aqueles que 

não gostam de competição, também praticar uma Arte Marcial pra melhorar o seu 

próprio corpo, então, e auto-defesa, né?! Então... no mundo que a gente vive hoje, 
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no mundo de violência... pra mim é... parece... uma Arte das melhores para se 

praticar como Arte de defesa pessoal. Deixa você alerta, firme, rápido, preciso... 

O Taekwondo Marcial que a gente treina se baseia em 3 elementos, em 4 

elementos: força, velocidade, flexibilidade e precisão, esses 4 é o que a gente 

treina pra melhorar. Então isso aí é difícil encontrar em outra Arte Marcial, por isso 

que eu acho que o Taekwondo ainda é uma das melhores a ser praticada. Ele e o 

Hapkido, que a gente falou logo no inicio. 

04 Que relação faz com a educação? 

É impossível treinar o Taekwondo sem disciplina, certo? É impossível treinar o 

Taekwondo Marcial sem disciplina. Disciplina tá relacionada à educação, certo? O 

atleta sem educação, sem comportamento e sem respeito, não se chega a lugar 

nenhum, certo? Então, o que me deixa fascinado por essa Arte também, além da 

técnica que ela realente oferece, é essa parte disciplinar. 

O homem que pratica Taekwondo marcial com um Mestre de vergonha, de 

respeito, que realmente conhece o estilo marcial, ele jamais faz coisa errada, 

porque o Mestre não permite o erro dentro da academia. O Mestre não permite a 

indisciplina, a falta de respeito com os mais velhos. Por isso que a nossa 

hierarquia é severa, onde o mais “moderno” cumprimenta o mais antigo, o mais 

moderno respeita sempre o mais antigo e assim por diante. 

Então, o Taekwondo como Arte Marcial, e eu estou dizendo como Arte Marcial, ele 

anda firme, ele não anda se balançando não, feito malandro. Na parte olímpica, 

essa parte de competição, essa parte esportiva, não tem essa tradição de firmeza 

não. É... pratica de qualquer jeito. Amarra a faixa de lado, chega lá, não respeita 

ninguém, bota um lenço na cabeça e não sei o que... não tem essa firmeza. A 

parte Marcial ela não permite, se for com um professor que realmente conheça a 

Arte Marcial. Eu não permito. Aqui se alguém entrar fora do padrão, eu primeiro 

explico a ele: se você entrar na minha academia, você tem que se alinhar. É 

dessa forma que eu aceito você. E ai é que ele vai saber se quer treinar ou não.  

Então, na verdade, sem educação, sem respeito e sem comportamento é 

impossível treinar Taekwondo, realmente. Faz parte da disciplina. É através do 

professor que o aluno se educa. Através do professor e da Arte que ele ensina 

que o aluno se educa. Quem é educado, só melhora, ou seja, quem é forte fica 

perfeito e o fraco fica forte, o fraco fica forte e o forte fica perfeito. Quer dizer, se 

você já vem educado, precisa fazer nada, você vai só faz melhorar. Se você vem 

um pouco... meio, meio... meio fora do padrão, não tem aquela educação física, 

que vem de família talvez, como menino que é mal criado em casa, tal, o pai não 

domina... chegando aqui ele já vai sofrer um pouco mais.  

Mas se ele realmente quiser aprender, vai ter que se ajustar, vai ter que entrar na 

linha iguais os outros. Então tira ele do mal caminho, né, então esse é o trabalho 

da gente: educar através da Arte Marcial em cima dessa hierarquia que o 
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Taekwondo nos oferece, do mais moderno respeitar o mais antigo. 

Tudo que o Mestre ensina serve para a luta e serve para vida, certo? Tudo que ele 

se compromete verdadeiramente... ele não precisa ser bom não, só basta 

conhecer o que faz. Isso serve pra vida, pra dentro da academia, pra luta do dia-a-

dia, seja competição ou Marcial, certo? 

Agora o que eu não permito é o cara sair brigando na rua, certo? Sair 

desacatando, baderneiro, tipo vândalo, comigo não treina, tiro logo da academia, 

se eu vi que o cara sabe... psicopata... primeiro que ele não fica aqui, primeiro ele 

não fica. Porque os meninos olham assim, aí os meninos mesmo já apertam, aí 

ele não aguenta não, ele não fica não.  

Os caras mesmo aqui já sabem como é o negócio, os meus alunos aqui não 

permitem “caba” ruim, permite um homem guerreiro, mas mal elemento não, mal 

elemento ele foge da academia ou ele se ajusta ou ele desaparece, vai embora.  

É... é, no aspecto de você aprender pra vida, cada movimento que o mestre 

ensina é pra sua vida, porque se eu ensinar alguma coisa errada, você já está 

errado, tudo que você faz dá errado, o mestre está te ensinando errado, então 

como é que você vai aprender?. Eu falei aqui anterior, se você aprender quatro 

coisas boas, você vai ser feliz com aquelas coisas boas que você aprendeu: certo, 

direito. Se você se basear pelos movimentos corretos que você aprendeu, isso 

aqui vai te levar a fazer coisa boa pelo resto da vida, você não se acostuma com 

coisa errada. 

Quando eu vejo esses estranhos que eu vejo por ai, eu fico indignado, porque? O 

Taekwondo me ensinou a ser honesto, certo? A ser um homem direito, ver o que é 

certo e o errado, a distinguir o certo do errado e seguir no caminho certo, né, 

ajudando o próximo e assim por diante. Então quando eu vejo essas coisas: o 

cara tem muito estudo, é formado, é doutor, tá na política, as vezes um bichão lá 

em cima, mas só faz coisa errada. Então ta faltando alguma coisa na educação.  

Se esses senadores, políticos que tiverem metendo a mão no dinheiro do Brasil, 

vierem treinar comigo saíam tudo honesto, saíam tudo direitinho daqui. 

05 Como você vê o papel do corpo no processo de aprendizado na aula 

de TKD? 

Meu filho, muito bom sua pergunta, e um prazer responde-la. 

No Taekwondo, esse trabalho que a gente faz, o trabalho marcial, não sei o outro, 

porque eu não me envolvo com esse outro trabalho de competição, mas o 

trabalho Marcial é importante pra a educação, para a educação do corpo, né, ou 

para a saúde. Por quê?  

A parte cardíaca do corpo, né, tudo começa com a parte cardíaca do corpo, né?! 
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O sangue passando por toda a parte do seu corpo. Então, além de sarar seu 

corpo, de tirar todas as gorduras que seu corpo acumulou durante as comidas que 

você comeu, aquela caloria... junta, certo? Além de queimar tudo isso, deixar com 

o físico, só com carne e nervos fortes, abre todos os vasos sanguíneos do seu 

corpo, as veias do nosso corpo, elas se dilatam, permitindo que o sangue circule 

em toda a parte do seu corpo. Então quem treina Taekwondo jamais..., tem que 

treinar sério, regularmente, jamais vai ter um AVC, jamais vai ter... esses 

problemas que os caras de chamam de... um infarto!  

Exatamente, então o que acontece quando a gente tem um AVC ou um infarto 

numa certa idade é que o sangue deixa de circular naquela área, então morre... aí 

se não tem circulação, não tem movimento. 

Então quem pratica a Arte Marcial, não só Taekwondo não, talvez outras Artes, to 

falando do que sei do que pratico, né?! Então isso aí dá uma saúde imensa pro 

seu corpo, certo?  Você fica com um corpo saudável, mente e espírito. Um corpo 

saudável, o homem se sente poderoso, o espírito fica forte. Por que quando você 

está doente de alguma coisa a tendência é você adoecer. Ei é pra baixo cada vez 

que o tempo passa, você não tem saúde, não tem... Você olha o seu corpo, ver 

seu corpo “desmoronando”, engordando, você fica triste. Mas quando você ver 

seu corpo saudável, sequinho, com aquele aspecto saudável, físico, você fica 

feliz, fica poderoso, você se sente o dono do mundo, guerreiro mesmo, você acha 

bom. Então essa parte Marcial serve pra isso, pra educar o corpo e discutir 

valores, para saúde, além de sarar seu corpo... 

Eu sempre digo aqui quando chega uma menina, uma senhora ou um homem, um 

senhor com o corpo assim, meio fora do padrão, eu falo pra ele: “se você passar 

comigo três meses, não precisa ir pra médico não, o teste físico aqui já é o teste 

de médico” Por que se tiver alguma coisa já aparece, já se manifesta. Entendeu? 

O trabalho faz com o que ele realmente saia, não vai aguentar. Então se você 

passa três meses comigo, você não tem problema nenhum de saúde, tá pronto 

para o que vier. Então realmente é um teste, como dizem, é um teste pra 

cardíaco, né?! 

Então, na verdade, a Arte Marcial, que eu ensino aqui, tem que ser praticada 

dessa forma, serve para saúde do corpo em geral, serve para os órgãos internos, 

para a respiração, serve para secar o corpo, tirar toda aquela gordura, fortalecer. 

O professor de Taekwondo, o mestre de Taekwondo, tem que tá preparado para 

dar a aula ao aluno do jeito que ele quiser aprender. Se você quiser só ficar 

magrinho, tem como só ficar magrinho. Se quiser ficar musculoso, tipo 

marombeiro que faz musculação, então tem, por que a gente faz esse trabalho 

que é tipo musculação... você expande e contrai, expande e contrai, isso faz com 

o que você crie músculo. As pernas fica grossa por causa das bases que você faz, 

Duit Kubi , Ap Kubi, centro de gravidade, entendeu? Então tudo isso aí faz com o 

que o seu corpo fique forte, grande, musculoso. “Mas mestre eu quero ser 

campeão de Taekwondo”, tem como você ser só campeão, só a técnica de 
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competição, faz só a parte de competição que você é campeão. Se você quiser 

aprender só a defesa, de fato, “mas Mestre, defesa de faca, que é de furar”, vai 

ficar um expert em defesa de faca, defesa de bastão, defesa pessoal... O mestre 

tem que tá preparado pra ensinar do jeito que você quiser aprender. Então é 

dessa forma que temos de aprender e ensinar também! 

O Taekwondo é uma das Artes mais completa. Uma vez eu falei, em Recife, na 

frente de todo mundo, aí vieram me perguntar: “mas Mestre...!”. Eu disse: “meu 

filho eu treinei Karatê, Judô, Hapki Do, May thuai, um bocado de coisa dentro do 

Taekwondo, porque eu vou deixar de praticar essa Arte?”, aí fizeram “mas mestre 

me dê seu email aí pra eu aprender”. Ai eu disse: “não, não tenho email não, vai 

ser assim mesmo”. 

Então quem não conhece a Arte Marcial, a parte do Taekwondo, ver o Taekwondo 

como uma Arte fraca. Mas quando conhece a Arte Marcial ver que não é assim 

fraco assim como tão pensando não, é uma das mais completas. Por que se levar 

pro chão sabe finalizar, em cima é problema, se o povo for bater em cima é 

problema. Se for pra baixo também dá trabalho, com as técnicas de chão, de 

imobilização, de... Quando chega de preta pra cima é que você vai conhecer o 

Taekwondo verdadeiro, os golpes traumáticos, os golpes que realmente funciona 

como Arte Marcial e defesa pessoal, tanto defesa... de qualquer coisa. 

Um homem com uma defesa pessoal não se limita, não se depende do outro 

homem não. Defesa pessoal é defesa pessoal sua! Você tem que se defender 

contra qualquer coisa, até de uma cobra que for lhe morder. A defesa pessoal não 

é realmente um estilo, é você ter a noção de se defender, a você mesmo, através 

daquilo que você pratica. 

Eu vou contar uma história minha sobre isso. 

Eu vou correndo na praia mais uma colega meu, aí tinha um caba com um 

cachorro lá em cima das pedras, isso era de tardezinha. Aí veio o cachorro de lá 

pra cá, um cachorrão preto, eu disse “mermão, esse cachorro vai morder a gente”. 

Aí eu vou correndo aqui e o cachorro vem assim, oh... Quando o cachorro 

avançou de lá pra cá eu tirei meu corpo de lado e bati em cima da cabeça do 

cachorro. Só dei uma. Não foi para matar o cachorro não, mas ele avançou para 

morder minha perna, por isso eu tirei meu corpo fora assim, e bati, pawwww!”. Os 

caras lá de cima gritaram: “puta que pariu mermaum!”. E eu puxei meu amigo e 

fomos embora, deixei o cachorrão lá. Então quer dizer, auto defesa, né?! Eu me 

defendi quando o cachorro queria me morder. Então sobre defesa pessoal, falar 

de homem pra homem, ninguém nunca me atingiu com nada, apesar de ter 

trabalhado já em cantos que tem de ser guerreiro pra ta lá, viu?!  

Então é, mais ou menos, a história é grande... Deixa eu contar mais uma aqui! 

No interior do Pará, eu trabalhava num restaurante lá chamado, Restaurante 

Miralha. Essa também é um pouco particular, mas eu vou contar ela. Se não fosse 

as práticas do Taekwondo eu jamais faria aquilo, entendeu? Era época de 
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carnaval e tinha um réveillon, uma festa de réveillon nesse restaurante, muito 

grande, né?! Esse restaurante era um restaurante japonês. E esse japonês gosta 

de botar esses vasos com plantas, aquelas bromélias, né?! Cheias de barro, areia 

e água, aquelas plantas aquáticas. 

E tinha duas de baixo do balcão onde servia as bebidas, duas altas... não vou 

dizer muitos altas não, mas eram mais de 2 metros de altura. Se eu for dizer que é 

mais, então vão dizer que é mentira. Mas só Deus sabe, como eu era mais novo, 

a impulsão que eu tinha, pode ter certeza, viu?! 

Meus alunos me conhecem, eu já cheguei a chutar com uma tábua atrás da 

cabeça aqui, ó, atrás da cabeça, eu “páa” com as pontas dos dedos. Então pra 

quem me conhece hoje acha que eu não fiz nada, pelos problemas que eu to 

passando. Então, eu trabalhava de segurança nesse restaurante. Eu num disse a 

você que eu fui meio aventureiro para Belém, cheguei lá arranjei um emprego 

nesse restaurante, sofri uns dois meses andando, perambulando procurando um 

emprego, gastando o dinheirinho que ainda me restava. Mas Deus foi grande me 

mostrou esse restaurante e eu comecei a trabalhar. Se eu contar essa história do 

começo você acha bonito.  

Chegando no restaurante tinha dois caras grandes, né, o cara me chamou: “rapaz, 

me diga uma coisa, todo dia você vem comer aqui?” O dono do restaurantezinho 

que tinha lá, na Praça da República, uma praça muito grande que tem lá em 

Belém, né?! Aí perguntou de onde eu era, eu disse de Natal/RN. “Todo dia você 

chega aqui barbudo, com essa bolsa (eu tinha uma bolsa verde grande com as 

minhas coisas, meu kimono tava lá, é claro né?! Eu não desapartava dele não) e 

eu vejo que você vindo pra cá, almoçar aqui, dorme na praça.” Aí eu fiz, “rapaz, eu 

vim de Natal pra cá atrás de emprego, não encontrei ainda e to vivendo por aqui”. 

Aí ele fez: “rapaz, tome um banho, tire essa barba, se ajeite, bote uma roupa, você 

tem roupa nova?” Eu disse: tenho. O dono, dono do... barzinho lá. 

E mandou... aí troquei de roupa, fui no banheiro, me ajeitei, me barbeei e tal. E fui 

dá uma voltinha de sexta-feira na avenida... numa avenida lá grande, perto das 

Docas em Belém do Pará. Quando vi era uma placa muito grande, um 

restaurante, tinha uns caras grandão lá. Ai digo “pô, aqui já tem segurança”. Aí eu 

falei com o barman, né?! Aí o barman “não tem segurança não”, aí eu disse “e 

esses caras grandes?”, “não, eu sou cliente” “é mesmo?”, “é”. Aí eu digo: “dá 

muita confusão aqui?”, ai o cara: “dá, as vezes dá”. Aí eu penso “ôpa, aqui eu vou, 

né?!”. Aí eu disse: “e se for pedir pra arranjar um cara da segurança aqui?”, 

“rapaz, você tem que falar com o gerente que tá ali no postulão, é um 

departamento de fianças” 

Aí eu fui lá, falei com o cara, aí ele disse: “rapaz, eu preciso de um segurança 

aqui, mas você tem falar com o dono, que é aquele japonês que está lá 

conversando com três caras da Ilha de Marajó, três fazendeiros”. Cada um dos 

caras com cara tiham um Galaxie, aqueles carrão, bem invocado, né?! E os caras 

cheios de segurança dentro dos carros, tal, três fazendeiros de chapeuzão... 
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conversando com o japonês que era seu Akira, gordão. 

Aí eles conversando e eu esperando. Mas eu já estava ficando impaciente, porque 

eles podiam não me querer e tava atrás de dar meus rolé afim de resolver essas 

coisas aí... de emprego. Aí falei com ele: “Seu Akira...(eu tinha perguntando o 

nome ao gerente e ele me disse), seu Akira, me dê licença, eu quero falar com o 

senhor”, ai ele: “que é que você quer menino?”. Na época eu tinha uns 26 anos, 

eu digo: “bem, seu gerente falou que está precisando de um segurança e eu 

queria saber se o senhor realmente precisa”, “quem é segurança?” “sou eu!” “você 

tem documento?”, eu digo: “tenho”, “mostre seus documentos de segurança”. Eu 

meti a mão na carteira e mostrei meus documentos de Jiu-Jiutsu, tal, era 

profissional já em luta e um bocado de outras carteiras profissionais lá, era lutador 

de Karatê, tal. Só não tinha a carteira do Taekwondo, porque eu era verde, mas 

não davam nenhum documento não, dava só a faixa e pronto. 

E aí ele olhou assim e disse: “se você realmente for isso aí mesmo... eu vou 

estudar, vou estudar pra você vir trabalhar comigo”. Meu amigo, começou um 

quebra pau lá no restaurante. Deus está por fora... está por dentro de tudo isso... 

quer dizer a mão de Deus está no meio, né, quando a gente tem fé?! Não sei se 

foi Deus, mas que aconteceu uma briga lá dentro, aconteceu. O japonês olhou e 

disse: “meu filho resolve lá que você já está empregado, pode ter certeza”. Essa 

foi de lascar!  

Eu fui lá, meu irmão, o bixo era um monstro. Rapaz... peguei o pescoço do cara, o 

cara ficou de bobeira e lá vem outro quando eu tinha saído. Eu treinava a parte do 

Jiu-Jitsu, né, peguei e dei um mata-leão no cara. Dei um apertozinho e o cara 

ficou por ali... meio mole, tira logo as forças do cara, né. Ai sai levando o cara. Aí a 

mulher do cara veio pra me dá uma garrafada na cabeça, a mulher do cara. 

Quando ela levantou assim, eu com o mata-leão no cara, dei um pontapé na mão 

da mulher. Aí a mulher foi lá na casa de chapéu, ela correu pra trás. Cheguei lá e 

disse: “olhe, eu não vou quebrar você não, eu vou soltar você, você vai ter que 

pagar a despesa e ir embora, por que se você reagir, meu amigo, eu vou te 

mostrar como é que se faz”. Aí ele “não, meu irmão, me solte, eu não quero 

confusão não”. Realmente ele não queria não, mas o cara foi ruim. 

Aí chegou, pagou as despesas e foi embora. O veinho que ele tinha dado um soco 

era um coroazinho, ele tava bebo, mexeu com a mulher dele, aí ele foi e... né?! 

Fui lá ajeitar o velhinho, o velhinho chorando, fui ver como ele tava, me deu um 

agrado, foi muito bom, me deu 100 reais e naquela época 100, 200 era dinheiro 

que nem presta, o velhinho me deu e ajudou né?! Ajudou quando eu tava 

precisando, porque eu tinha gastado dinheiro pra caramba. 

Bem... aí comecei a trabalhar nesse restaurante. Aí vai chegar o que eu queria, 

né?! Nessa festa, aí... época de carnaval, réveillon na... no restaurante, encheu de 

gente. Eram mais de 22h e era gente demais. Chegou uma turma com uns 5 

moreno, esses metido a índio. Eu olhava pras mãos dos caras, era dessa altura 

assim, aí pensei: esses caras só podem ser lutador de karatê, porque o cara que 
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bate muito em maquivara é que fica com isso aqui calejado... Aí eu pensei: “meu 

irmão, ou esses bixos são faixa preta de karatê ou luta de qualquer coisa”. Por 

que são calejado, né?! 

Rapaz, passaram um povo assim e eles jogando copo de cerveja, mal 

disciplinados os caras. Eu disse: “meu irmão, os caras praticam Arte Marcial pra 

querer bater no povo” né?!. Aí passavam assim e jogavam o copo de cerveja. 

Quando eles fizeram umas três vezes, eu fui falar com eles. Aí eu disse: “rapaz, 

quem é o comandante de vocês aí?”, “não tem comandante aqui não”, “mas tem 

alguém aí que atende... que tem um pouco mais de moral”, né?! Aí disse: “o que é 

que você quer?” “rapaz, eu sou o segurança daqui e o que vocês estão fazendo é 

inadmissível, vocês não podem tá jogando cerveja, melando o povo aí, isso aqui é 

um bar familiar, uma coisa de gente educada. Vocês estão fazendo o que não 

pode...”. Aí disseram: “a gente vai fazer e acabou-se e você vai fazer o que?”. Aí 

disse: “não, vocês vão fazer nada não. Simplesmente, você não vão fazer mais 

não, só quero que você não faça mais, se eduque, eu vou dizer mais nada pra 

você não”. 

Aí eu me afastei e fiquei olhando. O cara fez de novo. Eu tive raiva... eu não fui 

pra bater no cara não, mas eu subi demais e dei um pontapé voador. Aí chegou a 

área do Taekwondo, né?! Eu dei um Timio Ap Tchagui, em cima da planta, do 

troço lá cheio de barro. Foi lama pra tudo quanto é lado, melou todo mundo. 

“Páaaah”, quebrei tudo, e voltei pra base e disse: “você vai continuar fazendo, 

meu amigo?”. Aí ele disse só pra tirar onda: “eu sei que você é faixa preta em 

Karatê, porque só sendo faixa preta em Karatê consegue pra saber dá um ponta 

pé desse”. Eu acho que ele não sabia nem o que era Taekwondo. “Mas a gente 

está em 5 e somos todos lutadores de boxe”. Eu disse: “você pode ser da 

academia, pode ser do que for... Você tá fazendo coisa errada, mas se você 

quiser brigar comigo, então tá bom, não jogue cerveja, mas brigue comigo!”. Aí 

eles se achavam bom de box, aí os caras: “galera, vamos respeitar o cara aqui, o 

caba aqui no trabalho dele”, o negão, né?! Depois disso eles não brigaram não, 

mas respeitaram. 

Aí o velho me chamou e disse: “meu filho, muito bem, você vai trabalhar comigo 

muitos anos, então continue assim”. Isso foi uma das... que aconteceu que os 

caras respeitou, devido ao Timio Ap Tchagui que eu dei alto, a altura era imensa, 

tanto que quebrei o jarro lá e melou todo mundo de lama. E esses caras ficaram 

meus amigos, ficaram meus amigos. E aí quando chegavam lá ninguém mexia, 

eles estavam lá bebendo, curtindo, quando tinha um probleminha eu chegava lá e 

dizia: “ei, que onde é essa? Se você bagunçar aqui e o pessoal começar a se 

danar e a gente mesmo resolve o problema”. Aí os “cabas” se aquietavam, o 

negão era forte, né?! 

Outra vez eu tava chegando 17h da tarde no trabalho. Tinha o filho do Akira, era 

faixa marrom no Karatê lá no Machida, um homão já... um homem alto, japonês. 

Aí Carlito disse: “Roni, tu é lutador é?”, aí eu disse: “não, sou lutador não, sou 
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segurança aqui do seu pai e tenho maior respeito”, “não, mas disseram que você 

é lutador que você é não sei o que e tal”. E começou a... Aí o véi Akiro olhando: 

“Deixe o segurança em paz menino”, o pai dizendo para o filho, “não, é porque eu 

queria treinar aqui com ele pra saber se é bom mesmo”. Aí eu fiz: “e tu é o que?”, 

“não, eu treino lá em Machida, sou faixa marrom em Karatê”, eu digo: “eu sei 

quem é Machida, treino lá também”. Ai eu disse: “Vamos fazer um frete-a-

frentezinho”. Dei a primeira lapada com o pé direito, e meti a porrada pra cima. Aí 

o veio gritou: “sai daí Carlito, se não Roni te maaata!” 

Quer dizer, Carlito com a faixa marrom de karatê... não deu nem pra saída. Então 

é o seguinte, não estou aqui dizendo que o Karatê é ruim e é não é melhor que o 

Taekwondo, só estou dizendo que eu com minha a Arte do Taekwondo, já fiz 

coisas que me orgulham de ter treinado a Arte e ter dado a continuidade até hoje. 

Quem pratica essa Arte com firmeza, do jeito que realmente é pra ser praticado, 

não deixa a desejar. Essa arte não deixa a desejar para ninguém. Tá certo?! 

Então quanto mais forte você vai, mais forte você fica. A prática... olhe, eu digo a 

você que não existe um estilo melhor que o outro, depende do quem o pratica, se 

é o que você pratica forte, você vai ficar forte, se o praticar fraco, você vai ficar 

fraco. É tipo assim, se você treina e o trabalho que faz em academia é fraco na 

hora da luta você terá dificuldade da lutar. Mas se eu botar um trabalho intenso, 

firme fica mais fácil de você lutar com qualquer um. Então, isso é de cada um, não 

é nem da arte, é de cada um. Então é mais ou menos isso. 

06 Poderia falar como é o movimento do corpo no Taekwondo? 

É diferente. É como eu acabei de falar aqui... o Taekwondo ela não tem rigidez 

nos golpes. Em relação às outras Artes Marciais, eu não vou citar nomes aqui, 

mas dá para vocês entenderem muito bem... tem alguns estilos de lutas que 

deixam o corpo rígido, alguns momentos todo rígido. As vezes o cara solta um 

soco, é forte, mas você ver que ele tem pouca energia para ele. Quando no 

Taekwondo, ele (golpe) sai e é flexível, é rápido, flexível e forte. Ela sai e provoca 

uma certa explosão onde bate. Chame-se Ki, que significa energia, uma energia, 

explosiva através do golpe.  

Então essa energia sai em forma de chicotada, é tipo você pegar uma bola de 

ferro, amarrar numa corrente, rodar e bater numa parede: onde ela bate quebra. 

Então é dessa forma que a gente trabalha com o nosso Taekwondo. Por isso que 

é uma arte que você dá para diferenciar de longe pelos golpes, tanto de mão, de 

perna e de defesa.  

Os golpes de Taekwondo são todos no estilo de chicotada, menos um que é o 

Yop Tchagui que é um chute lateral, que aplicado em forma de esmagamento ou 

de pisada no adversário. Eu jogo um golpe lateral, eu não... você não tira ele e 

joga rapidinho, você jogue e esmaga, vibra ele. Então é um golpe de pisada, de 

esmagar a onde você bate, esse é o Yop Tchagui. E o resto de... os outros golpes 
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é mais de chicotada, tipo Tolho Tchagui, Pan Dal. 

Então, é uma arte em que muitos falam que é mais perna do que braço, mas o 

estilo que eu pratico o Mestre nos ensina, o próprio Mestre (Jung Roul Kim) nos 

ensina, que você tem que fazer por igual, mesmo você tendo mais facilidade de 

chutar... mais facilidade de usar suas pernas, você tem que praticar por igual, 

tanto mão quanto perna! Você tem que ter 50% chute e 50% mãos. Técnicas de 

50% pernas e 50% braço. 

Por isso, Caminhos dos Pés e das Mãos, Taekwondo. O ar de usar os pés e as 

mãos na luta. Não, esse negócio de dizer “Taekwondo é 70% perna e 30% braço”, 

não foi assim que eu aprendi, pode até ser, mas não foi assim que eu aprendi. Eu 

aprendi que o Taekwondo é 50%perna e 50% braço. Ou seja, se eu praticar mais 

braço do que perna eu vou ficar deficiente das mãos, sendo deficiente das mãos... 

eu sou deficiente, aleijado. Quando eu machucar a minha perna, e precisar usar o 

Taekwondo, eu vou usar o que? Então você tem de está preparado para usar o pé 

e a mão na luta. Por isso é 50%.  

É uma média... é tipo esse negócio de luta, se estiver lá lutando, se você tomar 

uma porrada na perna, você não vai usar mais as pernas, se você não tiver braço, 

você vai perder, porque você é quase um aleijado, tem os braços, mas não usa, é 

um aleijado, né verdade?! Então, praticar, caminho dos pés e das mãos... 50% 

perna e 50% braço é o corpo do aluno de Taekwondo, isso é o que nós temos que 

fazer. Tem muita coisa pra gente treinar, mas no final do tudo, significa que você 

precisa saber os dois: 50% de cada um. Isso é o espírito. 

07 Como você percebe a aprendizagem dos alunos? As dificuldades? Os 

progressos? 

Não tem dificuldade, por que eu sei administrar a aula. E vejo... por que é o 

seguinte: o aluno é aquilo que o professor ensina, certo? Se você ensinar a seu 

aluno de uma forma, ele vai aprender da forma que você ensinou e se você 

manter aquela disciplina na academia. “Ah Mestre, eu queria aprender isso”, então 

procure uma outra academia, por que aqui é assim que eu ensino. Os meus 

alunos, quando entram em qualquer situação, de exame de faixa ou de 

competição ou mesmo numa demonstração, se tiver outros de outros professores, 

todo mundo vai identificar meus alunos. Nós temos um padrão de treinamento, um 

padrão básico. Eu aprendi que todas as técnicas de Taekwondo elas tem que ser 

feitas em base firme. Base firme, tanto base Ap Kubi como Duit Kubi como Ap 

Sagui, mesmo ele fazendo essa base curtinha, que o pessoal diz que não tem 

força, né?! Essa base aqui, muita gente diz que não presta, por que ela é em pé, 

né?! Não tem o centro de gravidade, não tenho pressão pra baixo, não tem nada. 

Mas é... na verdade, quando eu vou aplicar uma defesa ou um ataque, isso aqui, 

eu não tenho como usar meu quadril pra ter força na pancada, nem estabilidade 

de pé. Mas eu tenho uma vibração muscular do abdome do meu corpo, então 
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quando eu atinjo o alvo, eu atinjo com vibração. Isso aqui faz com o que a 

pancada fique forte, certo? Eu não preciso de base grande, eu não preciso de 

base grande, aqui ó... certo? Tudo trabalha aqui, isso significa vibração... 

“rrruuuuuuuuum”. Vibrar o seu corpo na hora da pancada.  

Então quando você começa a entender, não tem esse negocio de base grande ou 

base curta, se você tiver em pé, você derruba seu adversário, quando você 

começar realmente a entender dessa forma. E praticar dessa forma! 

Bem... aqueles que treinam como eu realmente ensino, o progresso é grande, na 

técnica que eles aprendem no dia a dia. Aqueles meus alunos, que começa a 

entender... os mais antigos que começam a entender o Taekwondo, como a gente 

imagina, jamais se estressam com alguma coisa. Mulher não “apurrinam” a 

cabeça deles, ninguém agonia a cabeça deles, são felizes, como o Mestre é.  

Depois de uma aula eu saio feliz pra casa, saio como um menino. Porque eu fico 

feliz com aquilo que eu faço. Tiro todo o estresse que caso eu venha trazendo pra 

academia, se bem que eu nunca tive essas coisas. Então, a cada aula que acaba, 

todos saem felizes pra casa, não saem tristes, saem pedindo a Deus que 

amanheça o outro dia para vir treinar de novo. 

Porque é uma coisa que apaixona você, esses momentos. Você saber entender 

você mesmo. Você corrigir você mesmo. Você saber... dominar o que faz, né?! 

Esse aqui começou a treinar comigo, eu disse: “Berg, vamos nesse caminho aqui, 

vamos comigo, vamos comigo, vamos comigo”. Ta aí hoje feliz da vida, não pensa 

em desistir nunca ou pensa? Sai daqui feliz, ninguém apurrinha a cabeça dele. 

Mas ele tem uma menininha lá, é professor lá. Mas quando chega em casa, nem a 

pequenininha apurrinha a cabeça dele é só a felicidade. 

Então, é mais ou menos isso, quem pratica essa arte fica feliz, fica feliz mesmo, 

não tem como realmente ficar... é... ficar triste não. Na verdade, você faz aquilo 

que você gosta e é apaixonado por aquilo que você gosta. Pode até não ter um 

progresso, uma parte financeira. Porque se você ensinar dessa forma, você tem 

pouco aluno. Mestre Jung Roul Kim me chamou na reunião e olhou pra mim e 

disse: “meu filho, eu vejo os outros professor com muito mais alunos e você com 

pouco aluno, porque?”. Eu digo: “porque eu trabalho o que ninguém trabalha, a 

parte Arte Marcial”, olhou assim: “esse trabalho Marcial que você passa é o que 

eu ensino, certo? Mas você tem que ser um pouco mais flexível, porque você 

trabalha intensamente assim você fica com 3, 4. Agora tem um porém 3, 4 que 

resolve o problema.” 

Ou seja, é 3, 4 que levantam sua moral, dinheiro você não tem no bolso, mas 

honra lá em cima, você tem uma certa moral naquilo que você está fazendo. 

Quando você tem 100 de qualquer jeito, que não aprendeu como realmente é, tem 

dinheiro no bolso, mas não tem moral, só vai pra perder, pra passar vergonha. 

Então é essa vergonha que eu não quero passar com 100, 200, certo? Eu quero 

levar 4 e resolver o problema. Entendeu? 
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Eu não estou aqui, nem dou aula de Arte Marcial pra enricar... eu faço porque 

gosto, e é esse gostar, através desses movimentos, que me faz feliz. Esse 

trabalho que eu faço que me faz feliz, esse trabalho duro, de não recuar diante do 

meu inimigo, sempre pra frente, sempre pra frente. É esse trabalho aqui que pra 

mim é decente. 

08 Quantos professores (faixas-preta) você já formou? 

Não, eu não formei muitos meu filho. Na verdade, ninguém se forma comigo. É 

difícil! O trabalho é duro. Para mim, formar um faixa preta ele realmente tem que 

ser guerreiro, porque eu vou exigir realmente o que o Taekwondo marcial ensina, 

forma e prepara. E para o Taekwondo marcial, primeiro, o faixa-preta ele tem que 

conhecer a arte, ter domínio total da arte e treinar firme. 

Uma vez eu fiz uma pergunta ao Mestre (Jung Roul Kim): “Como eu faço para ter 

os golpes firmes, para eu me defender melhor?”. Ele me disse: “Meu filho, treina 

Taekwondo pra você mesmo, não pra se amostrar. Cinco anos só pra você treinar 

e preparar espírito, cinco anos de treinamento. Trinta anos de treinamento pra 

você absorver a arte, para ser senhor daquilo que você esta fazendo”. 

Então, para você realmente se formar um faixa-preta, você tem que ter mais ou 

menos cinco anos de treinamento. Mas, para você dominar totalmente, ser um 

Mestre, você tem que trabalhar por mais 30 anos, segundo ele me falou. Eu achei 

impossível, mas continuei e continuo, e hoje eu sei o que realmente ele quis dizer 

para mim, na época eu não entendia, mas hoje entendo. 

E sobre os faixas-preta formados, tenho esse daí, Magno; tem Bruce, meu filho, 

que está afastado, pois esta trabalhando muito; professor Cleiton, que é o seu 

professor e o professor Jaiton, que trabalha comigo até hoje ainda. Esses são os 

faixas-pretas que formei até hoje. Isso, na época eu era faixa-preta 3º Dan, então 

foi o Mestre Jung Roul Kim que formou. 

Eu ainda como Mestre não formei nenhum, meu mesmo não. Quando eu formar, 

se ainda eu formar, achar alguém para se preparar comigo, realmente vai ser 

diferente dos outros, para melhor é claro. Porque eu vou passar pra ele o que é 

realmente a Arte Marcial do Taekwondo, o marcial mesmo. Ele vai aprender o 

Taekwondo marcial, então onde ele for não vai fazer vergonha, nem mestre 

nenhum vai dizer que está errado. Esse é o que eu quero formar, dessa forma. E 

é muito difícil porque quando eu to chegando perto, eles correm. 

O professor Cleiton é um guerreiro, ele é firme, você vê que a técnica dele é 

extraordinária. Mas não são todos alunos dele que copiam ele. 

09 Como você vê a questão do Taekwondo no contexto nacional? E no 

contexto local? E no contexto olímpico? 

Vou te explicar meu filho: é a maior vergonha do mundo! Pode ter certeza, é a 

maior vergonha do mundo eu digo. Eu não acompanho muito por ai a fora não, 
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porque tenho até vergonha de dizer que sou praticante de Taekwondo. Se fosse 

só pelo olímpico, eu não dizia não. Não tenho nada contra o olímpico, só estou 

dizendo que... eu vou te explicar. 

Eu assisti o pan-americano, você assistiu? Você aplaudiu ou vaiou? Aí já está 

dizendo, né? Ali ta representando o Brasil, ai é a equipe brasileira de Taekwondo 

de competição. Ali é quem representa o nosso país, aqueles meninos, aquela 

parte olímpica. E se for daquela forma ali, não dá pra mim não. Para mim é um 

vergonha, para mim eu não vejo progresso nenhum na seleção brasileira de 

Taekwondo! Se for daquela aquela forma ali eu não concordo em chamar de 

Taekwondo.  

Eu quando fui assistir estava doido para aplaudir, mas sai foi com os olhos cheios 

de lagrimas. E olho que eu sou duro pra caramba (para chorar) viu?! Pode ter 

certeza. 

Se não fosse essa Arte, o ensino que eu aprendi a muitos anos atrás, certo? Se 

eu não tivesse isso guardado pra mim e tô guardando até hoje, até melhorei e a 

intenção é melhorar, eu não praticava Taekwondo não, pode ter certeza! 

Sobre esse negócio do... Berg, esse que tá aqui. Ele sempre ta comigo e a gente 

sempre viaja junto. A gente viajando pra Recife, pra João Pessoa... outros lugares 

a gente ainda não foi não, mas a gente sempre viaja pra Recife, pra João pessoa 

e tal. E a gente visita as academias de Mestres do Taekwondo. E... quando eu vou 

apresentar nosso sistema, né Berg?! Ninguém fica! E quando 2 ou 3 fica, quem 

está assistindo aplaude. Eu fui fazer uma viajem com ele e fui passar uma aula de 

30 min, mas eu passei 30 min e ninguém ficou. O mestre todos gritando, eu fiz 

logo a guerra. Pronto, não tem mais Taekwondo no país. O que eles fazem é 

pegar uma raquete e mandar um bocado de “boesinhos” chutarem, depois eles 

botam os coletes, os capacetes para os alunos lutarem. Não tem mais nada! Isso 

foi em João Pessoa. 

Então quando eu vou pra lá, ta aí ele (Berg) que o diga, a academia enche e 

quando é... Nós estamos para ir agora, quando a gente for... Mas eu só vou 

quando eu tiver legal, se Deus quiser, porque está programado para eu dá aula na 

praia, um aulão com todos os faixas pretas. Lá é bom, porque todo mundo gosta 

da Arte. Quando a gente vai dá a aula, vai todo mundo. Não tem aquela 

deficiência de não saber a verdadeira coisa, né?!  

Indo outra vez para um congresso de defesa pessoal... um seminário! Eu dei uma 

pequena pancada lá no cara e o cara não aguentou. E o cara era 6° Dan em 

Karatê. O cara era de Karatê mesmo, e socando errado. Eu encostei a mão no 

cara quase que morria. E assim o cara lutava Karatê, o cara era 6° Dan, a minha 

graduação. 

E aí todo mundo ficou de bobeira, todo mundo queria saber e tal. ‘Findou’ do cara 

ser tenente... sargento! Ai disse lá: “eu viajei o mundo todo, EUA, SWAT, não sei o 

que, o FBI... eu conheço sobre Artes Marciais e quero sentir essa pancada aí”. Eu 
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digo: “eu não vou bater forte não, mas você vai sentir o impacto”. Eu dei uma 

pancada que ele quase que se ajoelhava, não foi Berg?! Colete a prova de bala! O 

cara grandão, o cara forte. Aí eu disse: “olhe, do mesmo jeito que eu fiz com o 

faixa preta vou fazer com você, certo? Vou dar uma com 50% da pancada”. Aí dei 

uma chicotada ‘pow’, ele tirou o colete passando mal. Aí ele disse: “ó, eu andei em 

todo canto do mundo participando de luta e ninguém nunca me deu uma porrada 

dessa. O soco desse homem é equivalente a uma patada de rinoceronte.” 

Aí pronto, aí o negócio cresceu mais ainda, cresceu mais ainda. Então significa 

que o Taekwondo, se eu não tivesse treinando o Taekwondo que eu pratiquei 

como Arte Marcial e 50% os dois, o problema das minhas pernas eu também não 

teria mais meus braços. Como é que eu ia mostrar o meu Taekwondo? Se o 

Taekwondo que eu mostro hoje é só braço! Viu!? Então, eu ensino o Taekwondo 

hoje só com os braços, só na parte das mãos, por causa do meu problema das 

pernas eu não chuto mais. Mas eu passo os movimentos e jogo a mão. E ainda 

assim ninguém chega na minha frente, ninguém. 

Agora to com um problemazinho na minha mão melhor. Porque, infelizmente, de 

um tombo que eu levei lá na Paraíba, um escorregão. Uma toalha segurou na 

minha perna, numa confraternização lá, né? Tomei um tombo, caí de ombro no 

chão e até hoje tô com a mão assim, vou dar uma pancada e sinto uma ‘fisgada’. 

Como eu tava dizendo antes... O Taekwondo Moo Duk Kwan, já está dizendo né?! 

Eles já estão dizendo é uma Arte Marcial e um esporte olímpico. É uma Arte 

Marcial coreana e um esporte olímpico. Então a gente tem que dividir, temos que 

dividir a Arte Marcial do esporte olímpico. Eu não vejo assim, eu vejo como uma 

atividade criada ao lado do Taekwondo que vem se desenvolvendo de 30 anos 

para cá. Então é uma atividade que se vem praticando ao lado a Arte, porque a 

Arte do Taekwondo não muda. Eu perguntei ao Mestre, ele disse: “Meu filho a Arte 

Marcial não muda nunca, a Marcial foi criada para ser daquela forma mesmo. Não 

muda. É Arte de guerra, Arte de combate, combate sério, para homem sério 

treinar” Entendeu? O mestre falou! Não são minhas palavras não, são as palavras 

do Mestre. 

A Arte Marcial não muda, não muda, não muda de forma alguma. Nem conceito, 

nem defesa, nem nada. A parte olímpica muda toda hora, porque é a parte tática 

de competição. Se eu não domino uma forma vou ter de lutar de outro, não dá 

para copiar na próxima competição, certo? Então é uma coisa que eu vejo assim, 

que não tem uma certa fidelidade, né?! É uma Arte infiel essa parte da 

competição, você não se agarra a ela, você ta mudando toda hora. Como é que 

uma coisa que se muda, vai criar raiz? Não tem. Se é uma coisa pra criar raiz, 

você tem de deixar, é feito um árvore, você tem deixar ela amadurecer e tal. 

Então... e pra criar raiz tem de ter muito tempo pra se enraizar. Então, uma árvore, 

pra ser uma árvore forte, ali tem a raiz profunda, uma raiz forte, o tronco está ali 

forte! Então você tem de treinar forte. Lutadores de competição não tem a raiz 

forte, nem tronco forte. Quem tem raiz forte e tronco forte não precisa de nada, 
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responde por si. Mas isso tem de ter um trabalho firme e esse trabalho que não se 

faz mas. Então só se encontra isso quem treina a Arte Marcial, segue o caminho, 

trabalho firme, defesa, ataque... Quem não mudou ainda tem, agora quem mudou 

não tem mais não. Aqui em Natal só eu mesmo e mais ninguém. É uma honra por 

causa disso, né?!  

E aí por isso eu estou dizendo, se eu melhorar, se caso der tudo certo e eu 

melhorar (da cirurgia das pernas), ai vai melhorar, porque eu vou... eu vou 

melhorar, vou entrar no meio e vou tentar crescer mais um pouco a coisa aí. 

Porque tem muita gente que compete, compete até uma certa idade depois não 

compete mais e é essa pessoa que eu quero que venha para o Marcial, mesmo 

sem saber de nada vou tentar ajeitar. Mesmo que não fique muito forte, mas eu 

não quero que fique aquele negócio lá mal feito, ele fazendo e todo mundo vê que 

fica uma coisa realmente muito feia de se ver. E eu tentando ajudar ali, com um 

certo tempo posso até ter melhorado um pouco, né?! Possa ser que com a 

reconstrução vá até melhorando. 

Então é mais ou menos isso. Existe uma divisão aí entre as duas coisas, entre a 

parte Marcial e a parte olímpica. A parte olímpica é aquela parte que muda todo 

dia, que é competição, é arbitragem, é não sei o que. A gente vai ver uma coisa 

hoje e é outra amanhã, se você atrasar um mês você pensa que é de uma forma, 

mas é de outra forma diferente. Então a coisa ta mudando numa velocidade 

grande que a gente não consegue acompanhar. Por isso que eu deixei de mão, 

deixei de mão.  

Eu tento trabalhar com a Marcial que não muda nunca, é firme, você só tem a 

melhorar a cada dia. Você não muda, mas você melhora. Você é um cara mais 

magrinho e fica forte, você encosta em alguém e alguém te segura. Você se sente 

bem, você vai andando e fica perfeito, a perfeição vai delimitando. Você nunca 

perde com isso, nunca perde com isso. 

Então, é... você pode até não ser campeão... de nada, porque isso é passageiro, 

certo? Mas aquilo que você faz, faz você se sentir bem. E existe coisa melhor do 

que essa? Você contra você mesmo? Você melhorar a si mesmo? 

Eu, meu filho, mais uma nesse contexto aí... eu competi muito, eu e meu filho... 

saco de medalha e troféu lá em casa, tudo jogado fora, porque tinham enferrujado. 

Ta me entendendo? Enferrujaram tudinho, tanto os troféus, como as medalhas, 

enferrujaram tudo.  

Então o que eu aprendi não enferrujou, o que eu aprendi está aqui, cada dia mais 

limpo. Essa é a diferença da parte de competição. Competição, você só é 

campeão naquela hora, levantam seu braço, quando desceu do pódio, acabou-se. 

Então isso é uma coisa muito... não dá pra... eu até passo para os meus meninos 

participar, porque é uma festa. É... eu não estou aqui... na verdade, eu quero, eu 

que eu queria mais ainda era divulgar Taekwondo, valorizar o Taekwondo. Mas eu 

não posso mentir, do jeito que eu... eu to falando aqui o que é verdade, o que eu 
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sinto de coração...  

Eu to falando aqui mais a prática do Taekwondo Marcial, porque é o que o 

Taekwondo que me faz bem e eu vejo ele melhor, ele se aparenta melhor que o 

olímpico. O olímpico, realmente, ta deixando a desejar, os Mestres de vergonha ta 

fazendo... aqueles Mestres antigos, nenhum vai lá nesses negócios. Às vezes eu 

vou na reunião com eles, com Mestres do meu tempo que são 7° Dan, são 6º Dan 

já... são tudo 5°Dan pra cima... nenhum vai mais em competição com vergonha 

daquilo que estão fazendo hoje em dia. 

Então, você fez uma pergunta que realmente... é uma vergonha essa parte 

olímpica... é só pra quem não conhece a Arte Marcial. 

10 Quais os valores que o Taekwondo pode oferecer aos praticantes? 

Só enriquece a quem o pratica. É a parte cultural, a parte educativa. Olhe, tudo 

que se abrasileira, vira bagunça, concorda comigo? Então às vezes um velho 

sabe, tudo que se abrasileira vira bagunça, não tem jeito, meu amigo. Olhe o que 

tô dizendo aqui pra você... o que é que tá escrito aqui nessa bandeira? Tem 

ordem e progresso no Brasil? Fizeram errado, ou fizeram certo na época e 

distorceram tudo. Ordem e progresso é o que está escrito aqui, certo? 

Às vezes eu olho aqui e fico envergonhado. Ordem e progresso, no Brasil não tem 

mais isso. Aquilo que é abrasileirado, vira bagunça. Abrasileiraram o Taekwondo, 

e virou a bagunça que está... devia ter continuado coreano, do lado oriental, de 

onde veio... é aquela cultura séria, firme, não tem bagunça. Então é isso que eu 

não quero perder. Essa parte que enriquece a quem o pratica, em valores de 

educação, de respeito, certo? De ser um homem de caráter... na formação do 

caráter do homem, certo? Que é isso que o homem tem de preservar mais na 

vida, que é a formação do caráter dele, se praticar uma arte dessa sério, fortalece 

o seu caráter. 

Se chegar um cara aqui e for fazer fofoquinha, você for fofocar com ele, vira 

bagunça. Mas se chegar um cara fazendo fofoquinha aqui, você: “meu filho, eu 

vou dizer, não quero saber disso não, certo?”. Mas a montanha não critica o rio 

por deixar ela correr sobre os seus pés e nem o rio critica a montanha por ela não 

saber se mover. Então não fale nada dos outros, sem conhecer, principalmente 

ainda.  

Uma vez na praia alí, sem sacanagem, chegou um faixa preta de Karatê, ou dois 

lá... tinha um faixa preta que eu conhecia o cara e tinha outro que talvez fosse, 

mas eu não conhecia não. Eu tava um pouco distante e eles começaram a falar do 

Taekwondo, não sei por que começaram a falar, não sei se foi por causa de mim, 

que estava lá fazendo aquelas barrinhas. Nesse tempo eu tava com as pernas 

boas, faz tempo. Dizia que lá, os caras do Taekwondo só voam e os caras não 

tem base e não sei o que... e a gente trabalha enterrado no chão e começou a 

botar o Karatê lá em cima e o Taekwondo no chão. 
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Eu fiquei meio encabulado, cheguei lá e disse: “rapaz, eu digo uma coisa a tu, tu 

não me conhece do Taekwondo não, porque tu fica falando de uma coisa que tu 

não conhece. Você conhece, você já praticou o Taekwondo?” “Não!”. “E por que 

você estar a falar de  uma coisa que você não entende e nem conhece? Certo? É 

igual a eu falar de uma coisa que eu não conheço. Eu não posso falar de você, 

nem dele, seu eu não te conheço. Aí vai você, que é um cabra bom, eu digo que 

você não presta, eu não te conheço, mermão! Eu posso dizer isso?” “Não!”. “E 

como é que você fica falando de uma arte que não conhece e diz que não presta, 

que você realmente não conhece, não se sabe se presta ou se não presta. Tudo 

bem que você tá falando na sua... mas a questão é de você tá falando de uma 

coisa que você não conhece. Se você quiser conhecer, eu te mostro.” “Ah, lá vem 

ele com ignorância... vou embora!”  

Eu digo “não, eu vou te mostrar como é. Você chega aqui e fica criticando... eu sei 

o que eu faço. Eu sou faixa preta de Taekwondo, eu conheço e respondo pelo que 

eu faço. Por isso que eu te mostro, se você quiser agora mesmo que eu te 

mostre”. E me chamou de ignorante e foram embora. Ignorante eram eles que 

falavam de uma coisa que eles não conheciam. Você está me entendendo? Era 

mais ou menos isso, uma vez uma galera veio me chamar de ignorante por esse 

forma, mas eu nunca falei de uma coisa que eu não conheço. Eu não posso falar 

de uma coisa que eu não conheço. Você está me entendendo? 

Então, é o seguinte: a gente as vezes fala no Taekwondo, dessa forma, olímpico, 

porque a gente vê que não dá pra a gente aceitar. A gente não pode se envolver 

numa coisa que a gente não acha que é legal, porque senão você é mentiroso 

para você mesmo. Então por isso, essa questão de eu estar falando mais da parte 

marcial, que é a parte que me faz sentir bem, que da pra encarar qualquer coisa, 

do que a parte olímpica. Se você der um Pan Dal no cara e o cara der um 

bloqueio, você cai a acabou, você tá entendendo? Então não tem mais nada, 

acabou! 

Então é mais ou menos isso, a gente não deve tá falando daquilo que a gente não 

conhece, mas daquilo que a gente entende muito bem, então é por esse 

pensamento que a gente tá vivendo por aí. 

11 Destaque um momento emblemático, que lhe marcou durante esses 

anos enquanto professor de Taekwondo. 

Tem, muitas coisas... mas uma, eu era vermelha-escura, é uma coisa simples, 

mas me marcou e o professor que era presidente da federação na época era meio 

despeitado comigo e eu não sei por qual motivo. E disse: “Roni, você é agressivo 

e tal... mas você só vai formar faixa preta, quando você passar pelo último 

obstáculo que eu colocar você pra passar...” aí eu olhei pra cara dele e: “meu 

irmão, esse obstáculo é mental ou material? Porque se for material, eu passo, 

mas se for mental, eu não sei o que tem na sua cabeça.” “Não interessa, só 

interessa que quando você for formar para a faixa preta, quando eu botar o último 
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obstáculo para você passar. Eu disse: “que seja!”. Deixei pra lá.  

Uns três meses depois, o mestre veio do Rio de Janeiro, eu era vermelho-escuro, 

e caçou ele por algumas coisas que ele fez, que não vou citar, mas saiu do 

padrão, do caráter dele como professor, saiu do padrão e o mestre achou, por 

bem, tirar ele da federação e o excluiu do Taekwondo... excluiu de vez do 

Taekwondo. Ele era 2º Dan e o mestre o expulsou... expulsou ele da federação e 

do Taekwondo. Pra você vê como Deus age na, na, na... isso na parte espiritual... 

e o mestre olhou pra mim e disse: “meu filho, vá pra lá que você é vermelho-

escuro... Roni, fica na porta aí e não deixe ninguém passar. A conversa vai ser 

aqui”.  

Conversaram lá... o mestre veio me pedir desculpas, o mestre... aí o mestre disse: 

“você tá expulso do Taekwondo, você não é mais nada. Vá embora”. E foi. Muito 

puto, fraquejando e foi embora. Como eu não deixei passar ninguém... para 

passar por aqui, tem que passar por mim, né? Aí você sabe que o chute é pesado, 

você sabe o que vai levar, né?” O cara naquele paredão, ninguém passava né? 

Queria vim, mas não vinha, a turma dele lá. Beleza! Foi embora a galera todinha, 

aí o mestre olhou assim: “meu filho, vai pra casa, pega a roupa pra viajar pra 

Aracaju, pra fazer exame pra preta”. Mas aí eu disse: “mas mestre, eu não tenho 

dinheiro, não tenho nada, tô liso...” “vá, meu filho. Vá!”. Fez o meu exame, pagou 

e tudo... depois eu dei pra ele... e aí eu fiz pra faixa preta e aí dei continuidade ao 

meu trabalho. Então, isso aí me marcou muito. 

Foi uma parte de desprezo por aquele que se achava autoridade máxima, ou seja, 

um abuso de autoridade e uma parte espiritual boa também, que eu fui calmo e 

tranqüilo. Segurei a barra para não esquentar a cabeça e Deus agiu e aquele que 

me prejudicou caiu e eu tô aqui... até hoje estou aqui. E foi uma parte que me 

marcou, não foi parte de pancadaria. Pô... se for contar as pancadarias, eu vou 

dizer aqui que realmente é complicado, mas foi uma parte espiritual que me 

marcou sem eu dizer que dei porrada em seu Sicrano ou seu Fulano, que me 

marcou até hoje e é uma parte bonita. Foi uma parte que eu segurei a barra aí, 

porque se fosse por ele, eu não ia me formar, porque ele não queria me formar de 

forma alguma, com medo de eu tomar os alunos deles, não sei por que. 

E aí, o mestre veio, tirou ele, você tá entendendo mais ou menos como é que eu 

tô dizendo? Tirou ele e me formou e eu sem nada, não tinha um tostão no bolso. 

Peguei o carro mais ele... viagem grande, chegando lá, entrei em combate lá com 

os caras... esse exame, foi o melhor exame que eu já vi de Taekwondo na minha 

vida. Os caras de 1° Dan, que estavam indo pro 2°... eles são Moo Duk Kwan... 

aquele movimento de preta, o cara defendia aqui, dava um Katagorama no cara, 

jogava ele lá pra cima assim, óh: vum... os caras que tavam no ar, caiam. Aqueles 

caras guerreiros, que sabiam cair, vinham pro exame, quem não sabia, desistia, 

nem vinha mesmo. 

Foram muitos que fizeram o exame e poucos passaram. Eu fui um que fiz pra 

preta. Quem ficou na minha frente eu joguei um Pan Dal e um Til Tchagui que 
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explodiu o ginásio. O cara rolou pelo chão, o Mestre se levantou e disse: “Roni, 

mais devagar!”. Eu disse: “mais devagar, impossível, mestre”. Foi uma falta de 

respeito, mas eu tive que falar. O Mestre sentou e balançou a cabeça... Mestre 

Kim: “continua!”. 

Esse cara não veio mais, colocaram outro. Vou por alí, e ele jogou um Til Tchagui, 

eu saí fora, ele ficou de frente, eu dei uma bomba no peito. Você sabe o que é 

uma bomba no peito? Bombou no ar, explodiu, o Mestre se levantou: “acaba a 

luta! Entra mais não, sai fora! Acabou a luta””. Não falou mais nada, né? Mas 

acabou a luta! E aí olhou assim pra mim: “e aí então, beleza, né?”. 

E aí, realmente foi um exame poderoso, foi um exame que eu vi guerreiro mesmo, 

que eu vi porrada. Quem realmente passou naquele exame, tinha que tá afiado, 

porque quem não tava, não passava não. Então esse foi um exame... um dos 

melhores que eu já fiz.  

Então, essa é a história que eu tenho pra contar, mas tirando esse exame que eu 

passei fora, exame que eu contei dessas coisas, foi mais ou menos isso aí, foi 

uma parte que me marcou muito... que foi quando ele veio me chamar, quando eu 

achei que ele ia me expulsar. Quando ele: “não, com essa turma aí, eu não quero 

nada não”. E disse: “meu filho vai lá e troca de roupa para ir fazer o exame”.  

E negócio de luta, realmente teve uma época que eu estava bem. 

Cinco bandidos vieram me assaltar na praia, eu tava tomando uma cervejinha 

mais uma colega, o cara tomou o relógio... tomou o relógio da minha mão assim... 

eu olhei assim: o cara tomou o relógio da minha mão!. Aí eu: “ei rapaz, devolva 

meu relógio”. A menina já correu, não ficou ninguém não, cinca “cabas”. Me 

levantei e fui pra cima... ele tava de faca... o cara jogou uma pra mim, não sei se 

era uma faca, se era um pedaço de pau, um punhal... eu tirei com a mão 

esquerda, na mesma hora, meu Tolho Tchagui entrou de esquerda na mesma 

hora no rosto dele. Eu saí fora assim, com a palma da mão, o braço dele... e a 

perna já desceu aqui, antes mesmo de eu finalizar a defesa, minha perna subiu na 

cara dele. E isso, não fui eu quem quis não, foi automaticamente, porque eu 

treinava demais. 

Pau, o camarada já desceu, o outro... três correram, o outro, que era mais forte, 

que era... tinha jeito de fazer muita musculação. Ele deu um soco pra pegar no 

meu rosto, eu me abaixei. Eu dei um golpe de baixo pra cima, que se chama 

Upping Box na ponta do queixo que ele subiu, caiu no chão e saiu assim, oh 

(quicando)... mas o cara tava tão doidão, que se levantou e correu... e eu corri 

atrás, fui pra boca do leão, lá dentro do... da Rua do Motor. 

Entrei numas vielas lá atrás do cara, peguei ele! Dei um bocado de cacete, 

quebrei ele todinho... “onde é que tá o relógio?” “Não, tá acolá”. “Pois vamos lá!”. 

Saí levando ele, levando ele... quando chegamos lá na porta do cara que tinha 

corrido com o relógio, dei um Podô Tchagui. Podô Tchagui você sabe o que é, né? 

Levanta a perna assim, e desce pra frente, que chega a porta foi pra dentro. A 
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porta caindo pra dentro e o relógio voando pela janela, meu irmão, quem está 

dizendo sou eu. Dei-lhe um sopapo que ele subiu, danou-se no chão, eu peguei o 

relógio e fui-me embora.  

Tinha um carro de polícia assim, com duas mulheres e um policial, aí ele olhou 

assim, a menina veio em cima de mim, ela não gosta de policial e disse assim: 

“você tomou o relógio?” Aí eu disse: “tá aqui no meu bolso, o relógio, a pulseira foi 

embora”. Aí ela: “se fosse todo mundo assim, não tinha mais roubo no mundo 

não”. “Mas é difícil de ter gente assim como eu. Porque se fosse outro, já tinha 

parado alí, não reagia”. 

Então, é uma das coisas que eu fiz, mas que fiz porque me garantia, né?!. Mas se 

fosse hoje, eu não fazia. Porque hoje em dia, os caras vão de arma de fogo, mas 

quando o via que era arma branca, eu mesmo resolvia o problema. Então, eu vou 

contar essa parte aí de defesa e tal... na minha época não tinha arma de fogo, 

nem essa bandidagem de hoje, era mais na mão, quando não rolava um pau ou 

faca... era difícil ter um revolver... realmente, não adiantava vim em mim não, 

porque se viessem, o cara tava no chão. 

Realmente, era! Isso, eu tenho orgulho do Taekwondo, viu? Isso, só na perna e no 

braço, ninguém vinha não, viu? Tanto rápido, quanto forte, por isso eu sempre 

digo: “tem que ser rápido, forte, flexível e precisão na técnica”. É jogar na cabeça 

e ser na cabeça mesmo. E assim por diante, formação de Arte Marcial. Não, mas 

não é agressivo, não: é Arte Marcial. 

O que eu faço é Arte Marcial e me sinto bem falando isso. Não com orgulho em ter 

machucado alguém, mas por ter praticado alguma coisa que me faz bem. Que não 

me deixou decepcionado, nem envergonhado de forma alguma, em hipótese 

alguma. “Não, mas Roni, você já se estressou com muita coisa?” Não, nenhuma 

vez. Não, mas já vi professores dando entrevista: “não, meu irmão... já comi feijão 

com ovo e num sei o que...” por causa do Taekwondo. Não! Na minha casa, eu 

nunca... se eu comer ovo, é porque eu quero! Mas por falta de dinheiro... por 

causa do Taekwondo, não, essas coisas eu nunca vou dizer não, porque não 

aconteceu! Eu nunca comi um feijão com ovo, nem arroz com ovo por falta de 

dinheiro na minha casa, ou não ter o que comer por causa que eu não tive 

dinheiro por causa do Taekwondo. 

Taekwondo nunca me deu prejuízo. Porque eu sempre trabalhei para ter. Eu 

trabalhei para tirar do meu bolso, o meu trabalho, o Taekwondo é hobby, é um 

hobby, eu pratico porque eu gosto, não é pelo profissional não. Eu não quero 

ganhar dinheiro com o Taekwondo. Por isso eu exijo o Taekwondo Marcial, que eu 

não trabalho na intenção de enricar com o Taekwondo nem ganhar dinheiro com o 

Taekwondo. Aluno não vem dizer que sustenta não, porque não sustenta. Aluno 

jamais vai vim dizer uma coisa dessas pra mim: “Mestre... eu sustento o senhor, 

sou eu quem pago a mensalidade para o senhor sobreviver”. Faz isso nunca! Eu 

trabalhei sempre pra me manter e o Taekwondo sempre tem que ter essa forma 

pra mim. Quem quiser ficar, que fique, tem dia que eu fico sozinho aqui e com 
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muita honra. Faço o meu trabalho. Não vem ninguém não? Faço o meu trabalho: 

pegue saco, suo, fico firme e vou pra casa, e vou feliz. Agora, eu venho pra cá... 

uma ruma de aluno, tudo paga mensalidade, mas não quer fazer do jeito que eu 

quero... fazer aquela seboseira do jeito que eles fazem... ai eu não venho, não! 

Faço não. Entendeu?  

Então, é dessa forma! É desse jeito. Quem tá dizendo sou eu mesmo. Faço não. E 

eles sabem mesmo do que eu tô falando. E você sabe também, você é aluno de 

Cleiton, você sabe. 

12 O Taekwondo transformou de algum modo sua vida? Como? 

Transformou, claro... transformou... transformou, com certeza. No sentido de... eu 

vou explicar agora: o Taekwondo... é... ele me transformou numa pessoa mais 

passiva, né? Porque até um certo tempo eu era agressivo. Eu queria provar 

alguma coisa que eu não era... né? Uma vez uns soldados do exército 

bagunçando aculá e eu meti a porrada em tudinho... eu botei tudo pra correr. Quer 

dizer, não tinha precisão disso. Mas eu queria provar que eu era bom alí, porque 

eu queria quebrar os cabras, né? Pra você ver como é... e mostrar agressividade 

onde não precisava, né? 

Quebrar coco na beira da praia, jogar Mondolio...  quebrar coco pra intimidar os 

coreanos lá... era uma coisa que não precisava eu ter feito isso. Isso aí com um 

certo tempo, com conversa com o mestre, eu comecei a entender... chegou até o 

dia em que eu disse: “mestre, eu quero que o senhor me ensine alguma coisa 

forte, que é pra mim derrubar os caras de categoria acima de mim, lutar e quebrar 

todo mundo”. Ele disse: “meu filho, treina Taekwondo pra você mesmo... melhorar 

você mesmo. Treina 5000 vezes pra você melhorar você mesmo. 5000 vezes não 

melhora não, fortalece o espirito. 30000 vezes você melhora, faz parte do que 

você faz. Você é aquilo que você faz”. Você tá me entendendo?  

Eu continuo treinando, não cheguei a treinar 30000 vezes ainda não, mas tô 

entendo o que o mestre quis me dizer. E isso aí melhorou a minha vida. Se um 

cabra tiver bagunçando ali... eu passo por longe. Me deixou mais sábio, mais 

sagaz, mais temeroso, certo? Naquele tempo eu não tinha medo de nada... se eu 

visse uma confusão, eu passava logo era por cima. Uma vez tinham dois bichos lá 

agarrado perto do aquário... aquele aquário do lado de lá e eu o vi exaltando o Jiu-

Jitsu e aí eu fui lá pra perto de cada um, os separei. Quer brigar comigo? Ninguém 

veio. Eles estavam agarrados, tinha técnica, mas o cara tava lá... praticamente 

tinha ganho o outro, mas tava agarrando aqui e ele lá com a cabeça do Jiu-Jitsu 

enfiada no meio. “Pá, pá, saia aí, que porra é essa aí? Vocês sabem de porra 

nenhuma, quer isso mesmo?” “Não, com você a gente não vai não. Então vocês 

vão parar com essa porra aí”. 

Então, quer dizer, eu não faria isso hoje, né? Isso é coisa que eu fiz, que não me 

orgulho. Então o que o Taekwondo me ensinou, foi isso. O orgulho que eu tenho 



155 

do Taekwondo hoje é que, ele me ensinou a ser mais sagaz, mais tranquilo, 

certo? Mais passivo, entendeu? 

Eu entendo hoje a palavra Do: é a última palavra que eu vou falar. Pra mim é a 

última pergunta, né? Então, sabe o que é a palavra Do? É tudo de bom, Tae-

Kwon-Do: tae: pé, pisar, chutar, defender, atacar com o pé ou então esmagar com 

o pé; Kwon: defender, furar, perfurar, agarrar, esmagar com a mão; e Do: caminho 

do espírito, ou caminho da prática. É tudo de bom, de ser um bom pai, um bom 

filho, um bom estudante, um bom profissional, ser atual no que você faz, se é pra 

chegar de 1 hora, chega antes... se é pra chegar de 2 (horas), chega 1 (hora) 

antes. Pontual, certo? Não reclamar, se tiver uma coisa pra fazer, você chega lá e 

faz, não espere por ninguém não. Você ser uma coisa... um cara mais consciente, 

né? Não falar alto com sua esposa, nem com sua mãe, tem que ter respeito.  

Então, o Do é tudo de bom, é por isso que essa Arte, depois que você começa a 

entender ela, não é só porrada... não é só porrada. Essa parte do Do é a parte do 

caminho mesmo, da prática. Então é tudo de bom. É você ser bom, bom no lado 

bom mesmo, não é só pra aparecer, não. Vontade de ajudar o próximo, de ajudar 

os pobres, proteger os velhinhos, se passar uma velhinha na rua e tiver arriscada 

de ser atropelada por um carro... então é mais ou menos isso, entendeu como é? 

Essa parte do Do, é a parte de você ser mais consciente pro lado do bem. É uma 

Arte rica, bonita, boa de se praticar, um pouco dura, né? Na parte Marcial é pouco 

disciplinadora, né? Firme, não pode tá falando, não pode tá sorrindo, mesmo 

cansado tem que continuar treinando, não pode pedir pra sair, nem nada. Tem 

que se aguentar. Com um certo tempo você se acostuma com isso, agora... 

realmente, é o duro do Taekwondo essa parte aí. 

Mas com um certo tempo você começa a entender, na vida prática você começa a 

entender que é uma coisa boa que você pratica, certo? É uma prática que você... 

é... Taekwondo, é tudo de bom. Se você achou que era bom, agora você vai ser 

mais, né? 

Se você quiser tomar água... o Magno, as vezes a mulher vai: “ei!” “Oi meu 

amorzinho, tudo bom?” “Ei ei ei ei ei!!” “Calma princesinha, treine aqui comigo, eu 

sou o seu esposo, eu quero seu bem, entendeu?” Ela vai amansar na hora. A 

mulher te deu “um tapa”, aí você deu outro, virou uma briga. Ai ele não entendeu 

nada do Taekwondo, né? Então o Taekwondo é tudo de bom, é pacífico, é 

respeitar a esposa, é como você lá na universidade, você vai pro colégio... é você 

tentar resolver as coisas, não achar... até mesmo no Taekwondo duro, firme, você 

aprende a ser um guerreiro naquilo que você está fazendo no dia a dia. 

Comparação: existe um curso pra você fazer forte, mas você é fraco, você nunca 

fez uma coisa firme, quando você for fazer o duro, doeu aqui na perna, você corre. 

Você não vai. Você perde aquele curso bom pra caramba. Porque o seu espírito 

não aguenta, você não tem condição espiritual, nem de corpo para fazer aquilo. 

Só porque ficou um pouco pesado. Pegou lá um instrutor duro, deu um carão em 

você, você se sentiu envergonhado, puto da vida e saiu. Perdeu o que tinha de 



156 

bom.  

Aí o instrutor faz isso, que é pra você perder mesmo, é a intenção dele, mas se 

pegar um trabalhador firme, tipo o Taekwondo que a gente ensina aqui, vem uma 

bomba e você segura: “ah, lá na academia eu passo pior... pode mandar 

professor”. Ahhhwww mais $%#@**, você segura. E quando a dor passa, você é o 

primeiro da turma. Por que? Porque você trabalhou duro, você não se assusta 

mais com nada não, certo? Esse é a prática do Taekwondo, pra você não se 

assustar com mais nada não. Você já trabalhou duro aqui, né?! Não responder, a 

parte “Do”, né? Você é um cara tranqüilo. Se o cara te falou alguma coisa... você 

segurou. Responder pra que? Ninguém fala sozinho, entendeu? Não adianta, se 

você for reclamar, vira uma bola de neve alí.  

Um diz, o outro diz, o outro diz e vai crescendo. Deixa só um falar, você segura. 

Não é covardia não, é só você ser consciente do que você é, se você for dar a 

porrada, você só dá uma. Se você tiver consciente que é bom, você não tem a 

consciência? É como eu disse assim: você tem só tem 4, mas 4 resolve o 

problema, então pra que mostrar? Você não já consciente do que você é, 

entendeu? Deixa os caras lá falar sozinho... você tá sorrindo dentro de você 

mesmo aqui. Que venha, meu irmão. A maré tá braba lá, eu vou lá, quero saber 

não. Vou pegar meu peixe. 

Pego meu barquinho e faço minha manobra lá e vou embora. Agora eu vejo se a 

maré tá braba, seu filho ta passando fome porque você tem medo de ir pegar o 

peixe. O Mestre diz assim: “olha meu filho, Taekwondo Marcial, você tem que 

nadar em rio raso pra depois nadar em rio fundo. Tem que saber o que é bom e o 

que é ruim”. Acostumado a correr em areia, mansinha, areia livre e passa a correr 

em terra, esburacada, terreno perigoso, mas tá com o pé lá, correndo lá, porque 

um dia em que você precisar, você já conhece. 

Então, as vezes a gente prova um pouquinho do ferro hoje, pra amanhã a gente 

ver um pouquinho do açúcar, né? Primeiro o amargo, depois o doce. Oss? 

Beleza! 

O 100% é o que você busca a todo dia. As Artes Marciais ensinam a você a 

buscar os 100% de perfeição naquilo que você faz, sempre. Eu to aqui, até hoje, 

tentando conseguir os meus 100%, e sei que nunca vou alcançar, mas não vou 

nunca parar de buscar. 
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ANEXO V – Transcrição da Autoconfrontação com o Mestre Roni 

 

AUTOCONFRONTAÇÃO COM O MESTRE RONI 

Momento logo após visualizar o vídeo: 

Eu fiquei emocionado comigo mesmo (risos). Realmente é isso, não tem que 
mudar nada não, aí tá correto. Por isso vou dizer uma coisa a você: se isso fosse, 
é... assim, divulgado numa sala de aula, numa galera que esteja, assim... um 
bucado de aluno mal disciplinado alguma coisa eles iam aprender por ai. Porque 
eu, eu to emocionado comigo mesmo aqui. Por isso é bom você dizer: que é a 
gente fazer e depois se olhar o que a gente ta fazendo, né?! Quer dizer, primeira, 
viu, dei maior valor aí, não sabia nem que eu era tão bom assim (risos). 

Porque a gente ta ali falando, né, fala o que a gente sente e o que a gente passou. 
Mas depois a gente ver, assim... ver que realmente... eu acho que ai é um e aqui é 
outro (risos). Meu amigo, eu vou querer a cópia desse negócio aí, pra passar para 
os meus netos: “ó, siga esse caminho aí, viu, caba”.  

Pois não, meu filho, deixa eu ver se eu melhoro os olhos aqui, porque... Não, não, 
eu tô tranquilo é, porque me emocionou mesmo, a história da disciplina, né?! Dos 
100%, se realmente você buscar isso no dia-a-dia... não só você melhora, mas 
tudo mundo, né?! Se você buscar o 100% em ajudar o próximo, existe coisa 
melhor? 100% de melhorar você mesmo no dia-a-dia, 100% em estudar a sua 
matéria no seu colégio e praticamente você não vai, é como ta explicado aí, não 
vai conseguir, mas vai, pelo menos, tentar fazer, entendeu?  

E se você buscar esse 100% por menos que você não tire, por exemplo, não vai 
chegar aos 100%, mas sua matéria vai ficar primeira, porque você se empenhou 
naquilo. Então tudo que você for fazer, você for buscar esses 100%, meu amigo, 
realmente... é nota 10, né?! Só não vale usar esses 100% pra fazer coisa errada 
(risos). Mas o certo! Pois não, se quiser continuar alguma coisa aí... porque pra 
mim isso aí ta completo, me deixou com o coração aqui meio... Má rapaz! 

Isso ta filmando ainda? Porque se tiver e eu aqui chorando vão dizer que o Mestre 
é fraco. Mas realmente eu consigo... é porque é o seguinte, pega de surpresa e 
quando você é pego de surpresa, esse vídeo todinho que eu fiz aí, meu irmão, 
realmente é... isso aí depois, isso aí quando a gente estudar depois é pra passar 
pra cada professor do nosso grupo, professor Cleiton, e aqueles que dão aula 
nessa visão do Taekwondo, porque realmente... os outros não entendem o que eu 
tô falando aí não.  

Eu não sou tão fraco não, mas realmente mexe, mexe com a gente e realmente... 
chega uma certa idade que a gente não fica tão forte como era antigamente... 

Porque assim, na verdade se você praticar uma árvore, ela pode ta muito grande, 
pode dar muitos frutos, mas se esses frutos forem azedos, eles não valem de 
nada, entendeu? Quando você planta essa árvore e essa árvore é boa, né, der 
frutos bons, eles podem ser poucos frutos, mas vai ser melhor do que aquela 
outra que dá mais frutos e é azeda. Se ele der dez frutos é melhor que aquela de 
lá que é docinho, é gostoso, se der cem azedo lá, ninguém quer saber não. Então, 
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a qualidade é importante, a qualidade é que é importante. 

E isso aí, você foi feliz de fazer isso lá na academia nesse dia, pode ter certeza. 
Porque isso aí, se você chegar e pegar um vídeo desse e dizer “pessoal é o 
seguinte: é... – para esse pessoal que estuda Educação Física e até em outras 
matérias – olhe, nós conhecemos um professor de Artes Marciais e vamos escutar 
o que ele diz aqui, é um cara experiente”. Quer dizer, a galera vai olhar assim e 
dizer: “meu irmão, esse caminho de vida aí é um caminho de vida certo”, né?! A 
formação do homem, do respeito, né, porque eu falei que era um cara agressivo, 
mas que com um certo tempo o Taekwondo me reduziu a agressividade, quer 
dizer a gente tem que aprender esse tipo de coisa aí, porque o mal não leva 
ninguém a lugar nenhum, entendeu?  

E, com certeza, a galera... que olha vai dizer “caramba o caminho é esse mesmo, 
o caminho é esse”. O caminho pra quem quer se formar, quer dar aula, quer viver 
uma vida através do... sei lá, quem se forma em Educação Física vai trabalhar em 
cima disso aí, né?! 

Nenhum professor, eu acho, aqui em Natal tem essa capacidade não, a não ser 
que ele treinou comigo, né, você pode buscar qualquer Mestre dessas aí, botar 
eles pra sentar aqui e fazer uma matéria, eles vão dizer besteiras. 

Questões Norteadoras: 

01 Então, você acabou de se ver na tela. Queria saber o que achou e 
como se sente vendo o que você falou sobre o Taekwondo e do que 
você mostrou na aula? 

Bem, eu digo uma coisa a você, antes de tudo eu fiquei emocionado comigo 
mesmo, porque foi... eu to sentindo aqui na pele mesmo o que venho trabalhando 
desde o começo até os dias de hoje, entendeu? Falei na entrevista e... achei... eu 
digo uma coisa a você, eu que falei isso aí que sou o próprio professor, o próprio 
Mestre, eu fiquei emocionado né? Então realmente quer dizer que a verdade está 
aí. Eu achei legal, achei tranquilo, por mim fazia mais matérias como essa, até 
mais interessantes, não só falando sobre a Arte, mas realmente mostrando na 
prática o que ela realmente representa, entendeu?  

E estou feliz, pode ter certeza, em ter feito esse trabalho, junto com vocês, vocês 
que tem todo o mérito, o mérito é de vocês. Eu realmente só falei o que eu sou e 
sinto e pratiquei até hoje, mas vocês que pesquisaram, que buscaram, que 
acreditaram, então parabéns para os senhores aí. 

02 Professor, você ficou feliz em se ver dando aula? 

Fiquei feliz por ter mostrado alguma coisa, entendeu? Não fiquei mais feliz por 
causa dos problemas nas pernas que eu não posso mostrar a Arte como deveria 
ta mostrando, porque não é desse jeito. E não gostei também de um faixa preta, é 
o mais antigo, o Jailton, por não mostrar aquilo que eu ensino, porque ali era pra 
ter mostrado o movimento mais firme, de firmeza, de domínio. E eu vendo ali ele 
fazendo o movimento com o professor Cleiton e ele não fez o que eu ensinei pra 
ele. Então tinha de ser corrigido. 

03 Você poderia falar um pouco mais a respeito dos faixas pretas que o 
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senhor formou? 

Bem, eu, pra falar a verdade, eu não formei nenhum faixa preta, né?! Quando 
esses meninos foram formados, entendeu, quem formou foi o Mestre Kin que 
realmente como eu acabei de explicar, como eu tava explicando... Eu era 3º Dan, 
não poderia formar faixa preta e ele... ele formou os meninos, eu preparei os 
meninos e ele formou. Não preparei como devia preparar, porque esses meninos 
treinaram menos de, treinaram uns quinze dias pra fazer esse exame. Eu até 
fiquei meio desgostoso, mas formaram faixa preta o Cleiton, o Jailton nesse dia, o 
Magno também se formou, o Magno também formou agressivo no exame que ele 
fez, foi meio tumultuado o exame. 

Mas a qualidade que eles tem é a qualidade de continuar praticando, de gostar do 
que eles fazem, entendeu? De ser uma pessoa honesta através do esporte. São 
como filhos, eu realmente gosto muito deles, são pessoas educadas, firmes, 
respeitadoras, então pra mim a maior qualidade deles é esse respeito que eles 
tem por mim também, entendeu? Pessoas responsáveis, cumpridoras dos seus 
deveres, entendeu? E, talvez, não sei, se eles não praticassem o Taekwondo eles 
seriam da mesma forma, não sei se o Taekwondo teve a ver com isso, né, da 
formação deles, essa coisa que eles são hoje em dia. Mas, com certeza, que eu 
acredito neles, entendeu? 

O que eu acredito hoje que ta seguindo quase o mesmo caminho, não é ainda tão 
firme, é o Cleiton, o Cleiton realmente é o que ta seguindo o caminho que eu 
passo pra ele. O professor Cleiton é o que ta mais próximo do que eu quero em 
relação ao Taekwondo. Os outros têm que ralar muito, tem que melhorar muito, 
tem que treinar mais. Eu vi ai na filmagem os movimentos e não foi do jeito que eu 
imaginei. 

Só que eu vou dizer um negócio pra você, a qualidade deles é essa que eu to, que 
eu acabei de te explicar, no dia que eu formar um faixa preta por mim mesmo aí 
as qualidades vão melhorar, pelo menos, na parte da Arte que eu ensino. Eu não 
tenho também que cobrar muito deles, porque eles são pai de família, 
trabalhadores, só em ser pais e continuar treinando já está bom demais, é... Eu 
não posso cobrar muito, porque você trabalha e treina, arranjar tempo pra treinar é 
muito difícil, então não tem como você está todo dia se esforçando, porque você já 
chega do trabalho cansado e treinar e ainda se esforçar pra dominar a Arte, né, 
realmente. 

Mas no dia que eu realmente... é difícil, né, mas no dia que eu formar um mesmo, 
por mim mesmo, talvez melhore mais em relação a técnica que eu vi aí, 
entendeu? Porque as vezes a gente ensina, não sei se é por causa do cansado, 
mas o menino não mostrou o movimento da defesa firme, né?!  

Porque busca muito pra cá, pra depois rodar pra cá e não é assim! O golpe tem de 
ser daqui já, você tem de fechar aqui, não precisa rodar o corpo, se não você abre 
muito, né?! Fechou aqui e abriu pra lá, aí ta tudo encaixadinho aqui. Quer dizer, 
em relação a técnica que eu vi agora, eu não gostei não. Entendeu? Na segunda 
turma que passou, fazendo o Ponse aí eu já gostei mais. Mas em relação ao 
professor Jailton, ele estragou a filmagem, porque realmente ele não fez legal o 
movimento junto ao professor Cleiton.  

Mas pra mim, pra mim, não foi correto o movimento, Cleiton já fez melhor, mas já 
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professor Jaitson precisa levar uns puxões de orelha 

04 O senhor viu trechos do seu treino no vídeo. Como o senhor se viu 
dando aula e como ver também a formação dos faixas-pretas que o 
senhor formou, em relação a educação que você ensinou a eles e eles 
passam pra frente? 

Em relação a mim realmente, eu acho que não está legal, pelo o que eu acabei de 
explicar, se eu tivesse uma saúde perfeitas das pernas, eu ia mostrar uma base 
mais baixa, né, mais equilibrada, as pernas mais dobradas, o corpo mais 
equilibrado, mais firme, porque não pode, apesar de ser uma Arte flexível você 
não pode estar em falso com o movimento, tem de ser o movimento alinhado e 
com domínio total, domínio total.  

Porque essa Arte não foi feita para lutar contra homem magro não, você é 
pequenininha e só lutar com quem é mais pequeno do que você, ou seja, mais 
baixo. Ou seja, você é magrinha e o outro lutador ser mais magrinho que você. 
Não, o Taekwondo não foi feito pra isso.  

Essa Arte foi feita, porque os orientais são pessoas pequenas, então foi feita pra 
lutar com pessoas grandes, se você for fazer o movimento em falso você vai cair, 
você não vai segurar o impacto, se uma pessoa maior que você te empurrar, você 
cai, porque é muito forte, tem muito peso. Então isso aí tem de ter firmeza pra 
você segurar um peso acima do seu, você tem de estar firme e segurar impacto, 
se não você cai. É isso que eu estou dizendo, não foi feito pra você treinar com... 
qualquer tipo de oponente!  

É por isso que eu insisto em ensinar assim com essa firmeza, porque você não 
sabe quem vai pra cima de você, se o cara for maior do que você, você vai sair 
correndo? Então não adianta, você não confia no que você faz é covardia, pra que 
treinar? Só luta se o cara for menor do que você, se for maior e tiver dois metros? 
Você vai correr? Não pode, então por isso eu você treina firme, pra encarar o que 
vier pela frente. 

Por isso, eu como administrador da aula aí não vou me culpar, porque as pernas 
realmente não me deixou fazer o movimento mais firme, entendeu? Mas pela 
minha explicação já dar para entender, mais ou menos, como deve ser feita a 
Arte. 

Em relação a ser professor, a ensinar o que eles realmente aprenderam, a ensinar 
os atletas, são... notas dez, professores excelentes! Alguns alunos copiam o 
professor pra ser da mesma forma ou melhor e outros não tanto, as vezes, eles 
não ligam muito, quer só ta ali mesmo, né, entendeu? Então esse aí (os que não 
ligam tanto) a gente, as vezes, complica até a prática do professor, as vezes uns 
levam a sério, as vezes outros não, entendeu? 

Em relação ao exame de faixa e do tempo, quer dizer, se formaram com um 
Mestre, mas foi eu que passei pra eles, então o tempo que eles estavam comigo. 
No primeiro exame de faixa que Cleiton e Jailton fez, se eles tivessem treinados 
três meses comigo ou pelo menos dois, eles eram melhores lá no teste da equipe 
que eles estavam fazendo, mesmo assim eles não ficaram atrás não, realmente 
eles ficaram mano a mano com os outros lá. É tanto que quando eles faziam 
certos movimentos lá, os outros não aguentavam.  
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Mas como realmente a Arte, eu reconheço que é uma Arte que muito boa e tem 
como melhorar, eu acho que eles não estavam prontos ainda, no meu ponto de 
vista, do jeito que eu ensino. Mas o Mestre quis formar eles pretas, quis deixar 
eles como pretas mesmo pra mim ta bom. E do tempo que eles se formaram até 
agora eles já evoluíram é tanto que se eles abrissem uma academia enchia de 
alunos, entendeu? O Cleiton e o Jailton, enchia de alunos. 

É porque, na verdade, por ter treinado de uma forma, eu exijo, eu exijo muito! E 
não tem como ter condições do camarada ficar do jeito que está aqui na minha 
cabeça, entendeu? Porque eu quero que o aluno voe (risos), aí é complicado, 
porque o cara não tem asas. Mas os meninos estão indo muito bem, o Jailton tem 
a turma dele, o Cleiton tem a turma dele também. O Cleiton é mais centrado, 
entendeu?  

Olhe, a faixa dele na filmagem, não era para estar desse jeito, uma ponta pra cima 
e outra ponta para baixo... quer dizer, ele ta um pouco desleixado ali, ele está um 
pouco desleixado. E isso ai não fui eu que ensinei para ele, isso daí é coisa dele 
mesmo. 

É... então fica difícil você ter alunos e todos eles ficarem do jeito que está na sua 
cabeça, é assim até com os nossos próprios filhos, nossos irmãos de família, se 
eles fizessem o que está na nossa cabeça, seria perfeito! Mas não fazem, as 
vezes você é um bom professor, faz tudo certinho, mas os alunos não deixa você, 
não faz com o que você realmente... É complicado, poucos fazem do jeito que 
você quer! 

Mas em relação a isso, eles (Jailton e Cleiton) estão muito bem e estou também 
muito bem, não estou assim mais firme, por causa dos problemas nas pernas, 
mas com certeza isso pode melhorar. 

05 O que o senhor achou de falar em frente das câmeras? 

Na verdade, no primeiro dia foi bem melhor, eu tava empolgado com a aula, não 
tinha... não... eu fiz ali o que eu realmente faço. Te expliquei o que eu treino na 
academia, entendeu? Ou com câmera ou sem câmera, eu dizia do mesmo jeito. E 
aquilo é o que eu era e o que eu sou. Hoje me pegou de surpresa, eu olhando pra 
mim e fiquei sentido pelo o que eu falei, né, pra quem realmente ta falando na 
hora, na hora tudo é diferente. Mas assim você se escutando depois e se vendo, 
já é um pouco mais chocante, você começa a ficar emocionado e tenho certeza 
que eu não disse nem metade do que eu disse ali porque eu não to muito bem e já 
estou falando e gaguejando, porque o que eu vi ali me deixou com a cabeça um 
pouco aérea. 

Você vê que nesse dia aí, tava nota 10, né?! Mas hoje já me pegou de surpresa, 
porque foi um impacto, meu irmão. Realmente eu to falando aqui com o impacto, 
mexeu com minha cabeça, mexeu com meu corpo, entendeu? Realmente é uma 
coisa que pra você fazer melhor você tem de fazer mais umas três vezes.  

Ó é isso aí que eu digo, ó, entendeu?! Ó o Cleiton é o mais próximo do que eu 
quero (apontando pra TV). 

Na verdade ali, eu não tava fazendo isso como uma aula, eu tava fazendo ali 
como um... assim tipo como uma demonstração para a filmagem e tals. Mas eu 
tava tão empolgado que eu não percebi isso aí na hora. E mesmo que eu tenha 
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percebido isso na hora, eu não tinha como falar nada porque ia estragar o 
momento: “olha, isso aqui ta errado, não sei o que”.  

Porque esses meninos mais antigos, já são preta, já vem treinando a muito tempo 
é o que eles são! Você é dessa forma, eu não posso mudar. Certo? O professor te 
ensina a vida inteira, você é daquela mesma forma, escreve daquela forma, faz do 
mesmo jeito, eu não tenho como mudar do dia pra noite isso, você é aquilo!  

Então, você tem que entender que tem alunos que chega aí e são uma rocha, 
mesma na amarela, na verde. E tem professor faixa preta que já vem lá de baixo 
da mesma forma e é até hoje, que e jeito dele, né, que é o jeito dele... então não 
tem como mudar. Ai eu: “arroxe mais o movimento”, né?!  

Essa Arte que a gente treina é baseada em quatro elementos: velocidade, 
flexibilidade, força e precisão. Quer dizer, dentro da velocidade e da precisão, 
você tem que pegar força. Se você fizer um trabalho flexível e rápido, mas sem 
força ele vai ficar mole, assim né?! Quando você faz rápido, flexível, mas tem 
força, ai sai... entendeu?! Sai quase perfeito, do jeito que eu quero, entendeu, 
então ta faltando o emprego da força, nesses movimentos ai. Não sei se é porque 
eles estavam cansados, mas ta bom, mas ta bom. Pra mim é uma coisa, pra quem 
não entende muito, ou seja, essa turma que ta fazendo ai o... do jeito que tá, pra 
eles é um Mestre, né?! 

06 Teve algum momento durante a filmagem que te chamou mais a 
atenção? 

 

07 Então você acha que isso está sendo uma proposta de educação pra 
você sentir como está se posicionando nas aulas? 

Uma forma de melhorar, uma forma de melhorar. Porque o seguinte se eu tiver 
dando uma aula sem me ver, eu faço o movimento e não tenho como corrigir. O 
movimento pode sair de um jeito que você acha que ta certo, mas não tem como 
corrigir, quem ta te vendo, seus alunos, não vão entender. Mas você que é 
conhecedor da Arte que você ta ensinando, daquilo que você faz e que ver você 
fazendo o movimento, você vai entender se ta certo ou está errado. 

E se tiver um detalhezinho errado você vai corrigir a você mesmo, porque você 
achou que aquilo não ficou legal. Então, é uma forma boa, porque você vai 
aprender a se corrigir a você mesmo, então é primeira, isso ai meu amigo, com 
certeza... 

08 Depois de você se ver na tela, você discorda de algo que falou? 

Não, nada. Aí é a história do Taekwondo mesmo, do que eu pratiquei e pratico até 
hoje, isso aí ta perfeito. É tanto que eu vou dizer: o jeito que eu falei aí, se você 
levar pro presidente da república, ele olhar, ele vai aprender a ser um homem. 
Porque assim, ele é um cara... tipo assim, a gente ver que ele é um cara de 
estudo muito avançado, acho que ele é um criminalista, um dos melhores do 
Brasil segundo a história, é que parece que é um advogado muito firme, mas por 
causa do dinheiro se corrompeu.  

Não adianta você enricar através de roubo, porque seu nome vai pra lama, ou 
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mais cedo ou mais tarde, então é melhor você ter o seu pouquinho honesto do 
que o capeta te oferecer o mundo inteiro e depois você cair na lama denovo. Igual 
Jesus, né? O capeta ofereceu tudo pra ele e ele disse “não, vou não”, Ele era uma 
pessoa, um Deus, né, Ele sabia que estava errado. Ele previa a vida eterna lá na 
frente.  

Então, na verdade ai, o que eu falei aí é simplesmente o que é um homem... o 
pensamento que um homem deve ter de moral, de caráter, de honestidade, 
entendeu? E é justamente o que eu falei ali, se você treinar um negócio desse 
com vontade e levar a sério o que você faz, não oscila não, tem como fazer errado 
não, porque você aprendeu daquela forma, entendeu? 

Então, isso aí, o que eu falei aí... eu acho que é o que deve ser falado mesmo. 

09 O que o senhor sentiu de maneira geral, enquanto via o vídeo, 
enquanto via o senhor falando, o senhor dando aula. E se teve alguma 
coisa que mais se destacou enquanto assistia ao vídeo. 

Na verdade é assim... o que me deixou mais emocionado é que... as vezes a 
gente... as vezes a gente vem fazendo um trabalho a muito tempo, falando do seu 
sofrimento, que você gosta tanto daquilo que nem mulher, nem filho, nem nada faz 
você deixar de praticar, mas mesmo assim você trabalha pra manter aquilo, faz e 
não deixa faltar nada em casa através do seu trabalho, de ter aquela honra de 
nenhum aluno botar o dedo no seu nariz e dizer “não, você faz, porque eu te 
sustento, então eu posso fazer o que eu quero aqui”, isso aí a gente não aceita.  

Mas, na verdade, o que deixa a gente emocionado assim é ver... que mesmo com 
todas as dificuldade a gente segue, né, a gente segue, a gente não se abate, né, a 
gente não pode se abater. Tipo assim, eu tenho uns problemas nas pernas e dizer 
assim “a partir de hoje não dar mais pra mim”, não, não pode.  

Então isso aí, eu falando assim lá, não tem problema, mas eu me vendo agora eu 
me toquei, porque? Porque eu sei que eu realmente... o que eu falei ali serve pra 
mim de novo, serve pra todos nós aqui, “não porque eu tenho problemas nas 
pernas”, não, não vou me abater não, mas toquei o barco pra frente e vou 
seguindo, vou seguindo, vou seguindo até onde Deus quiser. 

Isso aí significa que você não pode se abater com certas coisas que a vida te 
oferece no seguimento da nossa vida, no nosso caminho. Porque a nossa vida 
não é nada mais, nada menos que um caminho, né, que você segue, né, você vai 
encontrar obstáculos bons e obstáculos ruins, não é só os bons que você tem que 
comemorar, você tem que ter força para passar os ruins, porque senão você não 
vai conseguir passar. 

Então, essa parte que eu falei ai realmente dos problemas das pernas me tocou, 
me tocou, porque se eu fosse fraco eu tinha ficado ali mesmo, eu tinha saído dali 
não, tinha ficado em casa, talvez eu não estivesse nem aqui não. Mas como eu 
tive força pra seguir, né, eu não me deixei abater...  

Eu acho que é o correto, o que a pessoa tem de fazer, tem de ter uma certa 
firmeza, né, porque as vezes a pessoa machucou, adoeceu, se você esmorecer 
talvez você se... não volte mais. Mas aí você tem aquela força de espírito, né, 
que... que acha que dar pra voltar e tenta se esforçar pra... 

Na verdade é o seguinte: não tem benção sem esforço filho, não tem benção sem 
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esforço! Se você não se esforçar você não vai ser nada na sua vida, então tem 
que ter esforço em tudo, entendeu? Isso aí realmente deixa a gente emocionado, 
eu fiquei emocionado comigo mesmo com isso aí e em relação ao caráter 
também, né, do homem. A gente vê tanto cara estudioso por aí... é... “não, mas eu 
sou formado nisso, sou formado aí”, a gente vai atrás do cara o caráter dele não 
tem, o caráter do homem significa você fazer tudo certo sempre, certo? Esse é o 
caráter. 

A sociedade não perdoa você não, você pode fazer 30 anos de vida e ta tudo 
certo, se você fizer errado um dia, ela te condena não quer nem saber, entendeu? 
Por isso que você tem que ter esse caráter, essa formação de fazer tudo certo 
sempre, não importa errar, né, o erro é humano, mas no limite, nos extremos, 
entendeu? Não pode errar! 

Então, na verdade, isso deixa a gente emocionado, porque a gente ver aí essas 
pessoas, ver esses escândalos ai todo dia, não tem esse caráter que a gente 
pensa que pode ter, né, pode pensar que tenha e não. Então isso aí é que me 
deixa emocionado, porque tem pessoas que a gente pensa que nem tem caráter, 
mas tem, tem que seguir aquele caminho ali. 

Outra coisa, que o pessoal “não, mas...”, como eu já vi realmente o cara: “não, 
passei necessidade, porque eu viajei pro Rio Janeiro pra participar de uma 
competição, não tive não sei o que, comer só...” não tem de ser assim, porque eu, 
eu vou dizer uma coisa pra você, eu já vi muitos amigos meus dizendo na 
televisão que comia feijão com ovo por causa do Taekwondo como eu expliquei 
aí.  

Mas na minha casa não aconteceu isso não, primeira a geladeira cheia, as contas 
pagas pra poder eu resolver as outras coisas. Primeiro... “Mulher, geladeira cheia”, 
as contas de água, luz, tudo pago, feira feita; esse dinheiro aqui é para o 
Taekwondo, comprar uma raquete, comprar um dobok, comprar... sei lá, um 
colete, fazer uma viajem, participar de uma competição, mas eu deixar a minha 
família passar fome por causa do Taekwondo? Jamais, entendeu, jamais! 

Então, é mais ou menos isso. A agente gostar de uma coisa é uma coisa e gostar 
tanto de uma coisa e fazer a família sofrer por causa daquele coisa é outra, pra 
mim isso não tem futuro. Como eu acabei de explicar aí, eu faço porque gosto, a 
minha família é a cima de qualquer coisa, a minha família é a cima de qualquer 
coisa, primeiro minha família, tudo que... primeiro minha família! Conta paga, tudo 
certinho que é pra não passar fome e depois Taekwondo que é a arte que eu 
gosto. Agora dizer que eu deixei minha mulher, meus filhos tudo passando fome 
que é pra pegar o dinheiro e ir participar de um campeonato no Rio de Janeiro, 
isso jamais! 

Eu posso não ser campeão de nada, mas aprendi dessa forma é dessa forma que 
eu ensino e é uma forma também que eu jamais vou deixar minha família passar 
fome por causa do Taekwondo, entendeu? E sempre foi assim e é a mesma coisa 
que, que... eu não admito isso não, eu não admito essas coisas não, primeira a 
família. Eu gosto do Taekwondo, Taekwondo é pra melhorar a gente mesmo, 
treinar dessa forma. 

E várias outras coisas que eu não to lembrando aí que só a gente vendo, 
assistindo e que a gente vai se emocionando, porque a história é comprida 
mesmo, é uma história de guerreiro (risos). 
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Eu, se eu fosse você, eu nem botava isso na matéria, porque o que eu to falando 
aqui não ta legal, eu deixei aqui meio tremulo, eu realmente... o bom foi essa parte 
aí (risos). Eu adorei o que eu falei aí, to me amando muito mais, se eu já gostava 
de mim agora é que eu gosto mesmo. É verdade, é verdade... realmente eu tô 
tentando aqui ver se dar pra chegar um pouco perto, porque eu to um pouco 
distante disso aí. 

O que acontece... o que acontece aí é que eu tava no auge aí, tava treinando todo 
dia, empolgado com minha turma... o que ta acontecendo agora, eu to afastada 
quase 5 meses, 6 meses, por causa da cirurgia que eu fiz na perna, to em casa, 
entendeu? Só assistindo televisão, sem contato com a academia sem nada. 
Então, quer dizer, quando eu me deparei com isso aí, eu fiz “caramba bixo, será 
que é eu mesmo?”, quer dizer, você foge daquilo que você... Você faz uma coisa 
todo dia, é todo dia mesmo, deixe de fazer um mês pra tu ver, quando tu for fazer 
ta destreinado, tem que ter um tempo pra se adaptar é ou não é? Então é isso aí. 

Então, na verdade, se vocês quiserem, deixa, deixa eu voltar de novo (risos), me 
adaptar, dar aula e a gente faz outro sistema bem, talvez mais interessante, 
porque isso já amadureceu bem mais ainda. 

10 O que você sentiu, de maneira geral, assistindo ao vídeo? 

 

11 O que você achou de se autoconfrontar? E o que sentiu a partir desta 
experiência? 

Se essa experiência é válida? É nota dez! Porque ela, ela te fortalece de outra 
forma. Ela te deixa assim... deixa eu explicar a vocês. 

Eu consegui ver, eu consegui ver tudo aí que realmente é o que é, o que me 
deixou emocionado foi minhas palavras aí, certo? Palavras de um homem sábio 
que vem treinando há décadas, né, treinando, praticando, sofrendo isso e aquilo, 
passando por momentos difíceis e continua. Então é isso aqui que ta me deixando 
meio emocionado até agora, entendeu? 

Mas em relação as outras coisas não, mas as palavras são, são pesadas, o 
poderoso aí são as palavras e mais nada, a história, a narrativa, né, a narrativa da 
coisa que você se o cara não for firme, o cara não fique bem da cabeça não, e 
olhe que eu não estou muito preocupado com isso não. Mas, na verdade, é que 
realmente é assim mesmo, o que me deixa e eu acho o máximo é que quando eu 
for fazer a outra vez, eu vou está mais preparado um pouquinho, entendeu?  

Deixa eu explicar uma coisa: eu ia fazia exame de faixa, os meninos todos 
tímidos, eu tinha uma academia, os meninos tudo tímido “não vou fazer o exame, 
porque senão eu vou errar, não sei o que”. Na academia enchia, e o exame era ali 
em Petrópolis, enchia de alunos, aí ia muita gente assistir da porta da academia. 
Quando eu botava os meninos pra fazer os Ponse, eu dizia “olha pessoal, o que 
errar vocês fazem uma vaia”, o pessoal lá fora, né?! Menino, quando os caras 
começaram, tinha meninas também, na primeira vaia chorou todo mundo, ai eu 
digo “pode vaiar, ta feio mesmo, o negócio ta legal não”, “uuuuuuuuh (barulho de 
vaia)”, “mas professor...”, “vaia, eu não to mandando vaiar?!” “uuuuh”, foram 
chorar, no outro dia voltaram... Quando foi um certo tempo, eu mandava vaiar eles 
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faziam do mesmo jeito, quer dizer, você se acostuma com aquilo, o primeiro 
impacto é aquele que vai... lhe abala, ta entendendo? 

Então, quando foi no dia do exame de faixa, fez todo mundo, todo mundo 
aplaudiu, a galera saiu sorrindo de alegria, e até uns choraram de alegria, ai eu 
digo “olhem, se não fosse aquelas vaias lá na academia, vocês estariam sendo 
vaiados hoje”, entendeu?  

Então eu fui para um campeonato, antes de eu participar do campeonato, era um 
campeonato que ia muita gente boa lutar, eu ia lutar e mandava a galera vaiar os 
meus alunos, “é pra vaiar mesmo, pode gritar mesmo dizendo que nossos alunos 
estão ruins, que ta isso e aquilo, pode vaiar, mangar, gritar” e assim quem tava 
assistindo fazia pra gente da academia, quando eu fui lutar com o cara lá da, da 
turma dele, ai diziam “ei, ta maconhado, esse bixo é maconheiro”, 
esculhambando, mas pra tirar a nossa, quebrar a nossa concentração.  

Eu já acostumado com a onda, eu digo “ah, meu amigo, entra num ouvido e sai 
pelo outro”, e eu lá firme, né?! Isso antes de lutar lá com o cara e a galera 
mangando, tirando onda, aí eu fui lá fora e tinha um pé de árvore bem alto assim, 
né, aí tinha uma folhazinha amarela, aquelas pequenininhas... no pezinho de 
arvore, me lembro como se fosse hoje. Eu andei, pulei e dei um mondolho, um 
chute giratório, tirei a florzinha lá de cima, né, com o pé. Quem tava assistindo, 
ficou impressionado e correram pro ginásio “aquele cara é um monstro – aí 
fizeram a guerra – ele vai matar o nosso amigo”, sabe o que o cara fez? Pegou a 
faixa... foram lá dizer a ele, ele chegou “rapaz, tu viesse lá de Natal pra me matar 
aqui, foi? Djabo é quem luta com tu” tirou a faixa, jogou nos meus peitos “pode 
ficar com essa faixa pra você que eu não treino isso mais nunca” 

Quer dizer, em vez de eu ficar nervoso com as vaias deles, né, eu fiquei foi mais 
firme, fui lá, pra tirar o estresse, tirar a folhinha com os pés, aí é que ele ficou 
nervoso, né?! Quer dizer, esse tipo de coisa aí (falando da técnica da 
autoconfrontação) é bom, porque vai acostumando você com a coisa, em duas 
dessas aí... quer dizer, eu já ia me acostumando, né. Então isso aí faz com o que 
você amadureça mais, fique mais forte, se acostume com você mesmo, isso aí é 
importante é como você estudar pra repórter e fazer sua primeira matéria, né 
verdade?! Bate, dar um troço no cara, é a primeira vez, meu amigo, entendeu?  

Você é um militar e vai descer uma montanha de rapel, você olha a primeira vez: 
“como eu vou descer isso aí?”, aí você desce a primeira vez, depois desce vinte, 
já desce de cabeça pra baixo. Na verdade, é você se acostumar com você 
mesmo, com o que você faz, isso aí é importante rapaz e eu realmente, olhe que 
eu fiz, mas não aguentei não realmente... eu não to nem conseguindo falar mais, 
me deixou um pouco abalado. Mas tudo bem, você quem sabe aí, decida aí.   

12 Você se olhando agora, você se autoconfrontando, o que pensa sobre 
o Mestre Roni do vídeo?  

Parabenizar ele pelo o que ele é realmente, entendeu? Aqui eu to sendo quase 
aluno dele, sabe, porque pelo o tempo que ele... é como eu acabei de dizer eu 
tava dando aula todo dia, tava firme, tava tudo na cabeça aqui, tava, é o dia a dia 
dele aí, tava todo dia dando aula ali, tava tudo encaixadinho. Como ele se afastou, 
eu estou tendo ele (apontando pra TV) como professor agora, porque eu esqueci 
de um bocado de coisa agora que eu disse aí, porque você só ta firme, porque ta 
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fazendo todo dia, se você se afastar um pouquinho já deixa um pouco a desejar. 

Então eu, eu só tenho a parabenizar aí e ficar orgulhoso, né, de Mestre Roni para 
Mestre Roni. Espero que quando eu voltar, volte mais amadurecido, mais 
experiente e talvez mais... melhor explicativo. As vezes a gente... a gente não é 
Deus pra fazer tudo certinho, deixa... as vezes, até os melhores repórteres 
gagueja, né? 

Então, eu não sou acostumado com isso, se eu realmente falei alguma coisa que 
eu não entendo ou nada disso, eu sei que eu acho legal, mas aqueles que falam 
bem, pessoal formado, que falam bem, entendeu? Talvez descriminem o que eu 
fale aí, se eu falei mal, falei certo, só quem pode analisar isso aí é um especialista, 
eu não sou especialista em fala, por isso que eu to achando legal, meu modo de 
dar aula, meu modo de, de ser, no que eu faço, eu to achando legal, eu to 
achando legal! 

Eu to dizendo assim: se você botar aqui um homem que ele pode ser o melhor 
formado do mundo, mas se ele não tiver um caráter firme e for um sem vergonha, 
ele vai tremer na base... vai ter um impacto, ele vai dizer “caramba, meu irmão, 
é...”.  

Eu tava dizendo lá na academia, na fase agora, quando começou os escândalos: 
“eu queria que esses políticos passassem três meses treinando comigo, três 
meses só, eles nunca mais iam roubar ninguém, só três meses, noventa dias 
treinando, iam aprender a ter vergonha na cara, viu”. 

Então, na verdade, é... o que deixa a gente mais tranquilo é... e até mexe um 
pouquinho é falando sobre você, seu dia-a-dia, como você deve ser com a 
sociedade e com o povo, com você mesmo, você tem de olhar no espelho e achar 
que você é um ser humano, meu irmão, ser aquele que ajuda e não prejudica 
ninguém, não é verdade? A partir do momento que eu quero subir nas suas costas 
através de, de suas fraquezas eu to sendo uma cobra venenosa, vou atrapalhar a 
sua vida pra ganhar lá na frente alguma coisa através de você? Não, não pode! 

Então é tirar o pão da boca de um pobre e botar na boca de um rico, o rico não 
precisa, quem precisa é o pobre, então o pobre que tem que ter. É sobre isso aí 
que eu quero que vocês entendam, a gente trabalha em cima disso aí, do caráter, 
do fazer o bem, do homem, do homem sério, firme, que sabe distinguir o certo do 
errado, “eu vou fazer o errado? Não, porque isso aqui é o errado, eu vou 
prejudicar alguém aqui, esse é o melhor caminho, pois é melhor ajudar do que 
atrapalhar”.  

Então é isso aí que ta me deixando emocionado, porque, na verdade, quando eu 
me afastei, isso aí? Eu falei isso aí, porque eu tava todo dia ali, treinando, 
mostrando, como tem que ser. Eu vou dar aula a vocês dois: olhe é assim e 
assim, é assim e assim e todo dia lá, quando eu for falar sai tranquilo, porque todo 
dia eu to falando isso. Se eu me afastar, no tempo que eu estou afastado, eu não 
vou saber falar mais nada não, porque eu to sem costume, né, não estou ali 
habituado com a coisa. 

Então o que me deixou mais abalado foi esse tempo que eu passei afastado e 
confrontar com um homem que falou o que está ali fazendo todo dia, entendeu? 
Eu falei coisa aí que eu não estava mais lembrado aqui, entendeu? E foi como um 
chute no pé do ouvido aqui (risos). Porque aqui realmente a partir de amanhã eu 
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to lá na academia dando aula, com certeza, e aí foi uma força. 

Parabéns pra ele de novo! 

Se botar qualquer um aí, a não ser que seja algum oriental lá do Japão ou da 
Coréia, pra dar aula e falar alguma coisa assim é difícil, com essa firmeza, com 
essa convicção, com essa experiência aí e vou dizer até sabedoria, né, porque 
não, é difícil, é difícil.  Sobre isso aí? Sobre Artes Marciais e sobre vivência, sobre 
viver, sobre ser humano e sobre... Porque a gente misturou aí Arte Marcial... foi 
uma aula pra tudo aí: Arte Marcial, sobre vivência, caráter, vergonha na cara, 
fazer o certo e o errado, não roubar ninguém, decidir sempre fazer o bem e assim 
por diante 

Então, eu não sabia que eu era assim (risos), então parabéns pra ele, pra esse 
cara que ta aí, e parabéns pra mim, porque eu aprendi muito com ele também 
agora e quando eu me levantar dessa cadeira e voltar pra academia eu vou voltar 
com outro pensamento melhor ainda, porque eu aprendi muito aí e quem sabe a 
próxima, se eu ainda for fazer, eu faça de outra forma mais... menos avexada, um 
pouco mais calmo, um pouco mais, né, a gente vai aprendendo e quando for 
mostrar o movimento, mostrar o movimento um pouco mais firme, entendeu, 
talvez melhor. 

Foi até bom ter mostrado porrada aí que o cara, o pessoal iria dizer: “meu irmão, 
pelo amor de Deus, essas pancadas ninguém segura não”, mas na próxima eu 
talvez eu já mostre, numa tábua, né, num negócio que não machuque ninguém, 
seja no obstáculo, numa tábua, numas telhas, alguma coisa. Então aí foi nota dez 
e realmente vou pedir uma cópia desse vídeo pra eu passar pra galera lá da 
academia, passar pro Cleiton também e eu pagar uma do Cleiton também. 

Eu gostei muito e quando vocês quiserem, com certeza, o que eu falei agora 
filmado, eu fosse vocês não utilizava, porque eu fiquei nervoso... Isso daí é como 
se fosse um pai velho, dando ensinamentos e conselhos de vida... 

Então, na verdade, isso aí não foi, isso aí foi as Artes Marciais que me ensinou, 
não foi o que eu aprendi sozinho não, então se eu aprendi dessa forma... agora eu 
vou dizer um negócio a você, é muito difícil, sabe porque? Porque é... eu acho que 
muitos se tiram um assim, porque a gente ver hoje em dia, é...  

Tinha um cara aqui realmente que a gente via que ele tinha tudo pra ser assim, 
que ele era o primeiro (referindo-se ao primeiro professor de Taekwondo), mas 
onde ele fazia coisas boas, ele fazia coisas erradas, por causa de dinheiro, 
falsificava documentação, ficava com dinheiro dos Mestres, meu amigo, foi por 
isso que o Mestre tirou fora e me chamou pra fazer o exame. E eu, como 
realmente tenho... é.... um ensinamento de casa mesmo, se não é meu não 
pegue, se não é meu, porque eu vou pegar? Misturou com isso aí (apontando 
para o vídeo) e deu nisso aí, entendeu? 

Eu dando aula na minha academia, eu não aceito coisa errada não, eu sei que se 
começarem a brincar, eu digo “cê veio aqui para brincar ou pra treinar? Aqui é 
sério, em pé, e se vacilar vai pegar flexão e vai levar um couro se fizer coisa 
errada” eu erroxava, o negócio é apertado comigo.  

Então quando a pessoa dessa passa um certo tempo, como dizem, que realmente 
é, mais ou menos, cinco anos treinando dessa forma, não tem como fazer coisa 
errada não. Se a pessoa passar três meses treinando comigo, noventa dias, 
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quando ele sair da minha academia, nem que ele não volte mais, ele sai com 
outra mentalidade, ele sai com outra cabeça, não faz mais coisa, mais besteira 
não. 

Mas agora o ensinamento não é pra todos não, tem uns que aprendem e ficam e 
outros que não, eles até aprendem, mas não fazem nada que preste. E porque se 
a gente ver hoje em dia, esse pessoal que está hoje em dia aí, fazem tudo por 
dinheiro, não é Arte em si, não é você melhorar o atleta não, é você explorar, é 
diferente! 

Ensinar para o atleta melhorar, para ser uma pessoa descente, ser um ser 
humano bem e honesto. Agora, ele vai explorar aquilo ali, aquele menino, a mãe 
do menino, a família, vai sugar o que ele puder até o menino desistir. Quer dizer, é 
o que leva a mal na Arte é isso aí, como eu vou te ensinar uma coisa só por causa 
de dinheiro? Você paga a mensalidade, certo, que é o certo, porque realmente 
você só paga o trabalho do Mestre, mas todo exame de faixa é uma fortuna, aí eu 
quero que você faça toda hora e botar você pra fazer exame de faixa sem você 
merecer pra preta, que é dois salários mínimos, você não sabe fazer nada meu 
filho, mas mesmo assim você é aprovado, porque você tem que pagar aquele 
dinheiro, porque aquele cara que está ali que está formando você ele quer o seu 
dinheiro. Entendeu? Eu não vejo dessa forma.  

Uma vez eu dando aula, exame de faixa preta, o cara chegou, falou comigo e não 
sabia de nada, dois salários mínimos pra ser faixa preta, tinha brigado com o 
professor e chegou sozinho. Aí mandaram fazer a primeira sequência, ele não fez, 
a segunda também não, fez até a amarela e não soube fazer mais nada. Ai eu 
disse aos Mestres: “como é que vocês vão aprovar o menino, se o menino não 
sabe fazer nada?”, o cara chegou assim: “rapaz, a gente quer o dinheiro aqui, 
porque se você não fizer, vem outro e faz e fica com o dinheiro, então esses dois 
salários mínimos eu não vou deixar passar não”. Então, eu me levantei da mesa e 
fui embora. Como é que eu ia ficar num lugar daquele? Não foi mal disciplina não, 
foi que não dava pra mim ali, eu não tinha como eu ficar! Eu iria apertava a mão 
do cara e diria: “você não sabe fazer exame não, pegue seu dinheiro e vá embora 
pra casa, treine, fique mais um bocado de tempo treinando e venha e faça direito, 
viu”, aí eu tava dando um alô, mas desse jeito? É assim que eu fazia! 

Se eu tivesse sentado aqui, fazendo exame de faixa e você chegasse: “Mestre, eu 
sou aluno do professor Cleiton, mas briguei com ele, trouxe aqui o dinheiro pra 
fazer um exame de faixa, sou vermelha escura”, eu digo “perai, cadê ele?” “ta aqui 
não” “porque ele não veio?” “...” “bem, então você vá se acertar com ele, peça 
uma carta de transferência, quando você trouxer essa carta que eu ver, eu te boto 
na preta. Você vai fazer timtim por timtim da branca até a vermelha escura, tudo 
certinho sem dar um piu. Aí boto você pra preta, mas se não desse jeito? Pegue 
seu dinheiro e volte” é assim que eu faço! Mas não é todos que pensam dessa 
forma não, meu filho.  

E isso aí (apontando pra TV) quem me ensinou foi essa Arte aí, não foi nada não, 
e em casa também, né, e em casa, porque eu vim de uma família humilde, mas 
direita! 
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ANEXO VI – Transcrição da Entrevista com o Professor Cleiton 

 

ENTREVISTA COM O PROFESSOR CLEITON 

Dados de Identificação: 

01 Qual seu nome? 

02 Qual sua idade? 

03 Onde nasceu? 

04 O que gosta de fazer no tempo livre? 

Meu nome é Cleiton Silva Pinheiro, eu tenho 45 anos de idade, eu vou fazer 46 
agora dia 23/07. Na minha profissão, eu trabalho de vigilante numa empresa 
terceirizada de segurança. E a minha atividade, meu hobby é praticar Taekwondo, 
sempre pratiquei Taekwondo. Nasci aqui em Natal/RN e vivo aqui até hoje. 

 

Questões Norteadoras 

01 Como conheceu o Taekwondo? 

Eu conheci o Taekwondo dessa forma, eu sempre tive o desejo desde pequeno, 
na minha adolescência, mas nunca tive oportunidade, também não tinha 
condições financeiras de pagar academia. Então, eu fiz muitas visitas em 
academia, conheci o professor de Capoeira, Karatê, de Judô, de Kung fu... Mas eu 
nunca, eu achava bonito, eu achava legal, mas eu nunca... aquela coisa ali nunca 
batia com a minha pessoa.  

Na época que eu conheci o Taekwondo eu era militar, era fuzileiro naval, na época 
de ‘88, que eu entrei na segunda turma de ’88 e no ano de ‘90 teve uma 
apresentação de Taekwondo, porque tinha três colegas meus que praticavam 
Taekwondo, e eu não sabia. Eu já vinha antes, mesmo lá no agrupamento, porque 
a gente toda sexta-feira, a gente tem esporte livre, à vontade. A gente, eu me 
juntava com um colega meu, que a gente chamava de “Ciço”, ele era faixa marrom 
de Karatê e eu treinava as formas com ele, gostava muito.  

E quando teve essa apresentação, foi amor à primeira vista, né?! Eu vi o pessoal 
fazendo o quebramento, fazendo luta, demonstração de chute, demonstração de 
movimentos... e aquilo me fascinou bastante. E foi daí que eu tive a curiosidade 
de saber, cheguei junto pra esses colegas meus e ele falou que se eu tivesse 
interesse de treinar ele me levava lá, que era no BECOM. 

Todo dia quando eu saía do agrupamento, quando não tava de serviço, eu ia 
direto pra academia lá no BECOM, onde eu conheci o Taekwondo. E gostei até 
hoje, estou até hoje, esse dias todinho treinando Taekwondo. 

Essa apresentação que assisti era de uma academia que era do professor Ítalo 
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que foi quem difundiu aqui o Taekwondo. Foi quem, através do método de Jung 
Roon Kim, que é o 9º Dan de Taekwondo, que é o Mestre geral do estilo Moo Duk 
Kwan, que é o estilo que a gente pratica, é... tem autorização de ministrar as 
aulas. E na época que eu conheci o Ítalo, ele era 2º Dan de Taekwondo. 
Entendeu? Isso aí no ano ‘90.  

Aí me levaram, eu falei, conversei com ele, falei que tinha interesse em treinar, 
pegar as aulas, que sempre a gente pega aquela aula pra conhecer, pra saber 
como é que é. Mas eu já sabia o que queria. Porque o Taekwondo ele é um 
esporte que ele é completo: ele é pé e é mão, utiliza todas as técnicas de pé como 
todas as técnicas de mão. Só que ele dá uma ênfase maior na parte de perna, no 
sentido de aprimoramento mesmo de chute. Então eu gostava muito de chutar, 
gosto até hoje, gosto muito de chutar e isso também me chamou muito a atenção. 

02 Quando começou a aprender e em ensinar? 

Na realidade, a parte de ensinar o Taekwondo foi por caso, porque eu sempre 
gostei de treinar, eu nunca tive interesse em dar aula não. O meu professor, o 
meu Mestre atual, o Mestre Roni, a gente... na época que eu comecei a treinar 
com ele, eu passei uns 7 anos, porque eu comecei a treinar em ‘90 e no ano de 
‘97 eu fiz o meu exame pra preta, lá na Zona Norte, que eu era faixa vermelha. 
Mas antes de fazer meu exame da faixa vermelha, ele já me incentivou a dar aula. 
Eu por ser uma pessoa tímida, sempre fui, eu achava aquilo pra mim, um maior... 
coisa mais... como um bicho pra mim. “Não eu não quero dá aula não, eu quero só 
treinar, tá muito bom do jeito que tá”. E ele (Mestre Roni) disse: “não, mas tem que 
divulgar e a gente tem que dar aula”. 

Aí foi daí que eu arranjei um local aqui no Conselho Comunitário do Bairro do 
Alecrim, que é o bairro que eu moro, nasci e me criei. Aí comecei a puxar o treino 
devagarinho. Não sabia as pronuncias todas, muita coisa eu falava a pronuncia do 
movimento, muita coisa eu falava em português mesmo. E foi com o tempo que eu 
fui aprendendo, fui aprendendo... E foi da fase que eu passei de aluno pra ganhar, 
tomar aquele prazer em dá aula, em fazer meu trabalho, em ter o prazer de ver 
um aluno ser a minha “cópia”, vamos dizer, ou melhor do que eu. Entendeu? E 
esse negócio é muito gratificante, quando você começa a fazer isso aí (a dar 
aula). 

O prazer que o professor tem, maior, não é só mais ensinar na prática, é saber 
que quando você ta passando aquilo, o seu pensamento, o seu desejo, de certa 
forma, vai ficar que nem tatuagem no aluno, fica uma cópia. Quando você trabalha 
a parte da disciplina, da arte em si, como ela é realmente, entendeu? Então o 
aluno ele vai pegando, o aluno ele pega de uma forma que chega a ser realmente 
como um espelho mesmo. É mesmo que está vendo seu professor ali, os 
movimentos são iguais, postura, aquele desempenho, aquela garra, aquela 
vontade de fazer... E isso é muito bom, com certeza. 

Tem um... que também fez o exame comigo, no mesmo dia... quem fez o exame 
fui eu, o professor Jailton e Mestre Rivanaldo, a gente fez o exame na Zona Norte, 
com Jung Roon Kim. E era final do ano já. E quando Jailton se formou ele também 
já dava aula e ele tinha um aluno que era a cópia fiel dele, em tudo. Então é a 
realidade que eu tô falando aqui, é a cópia, a postura, até aqueles costumes... o 
costume que o professor faz e que muitas vezes não é nem da arte é natural do 
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corpo dele fazer aquilo ali, o aluno também cópia. 

03 Como percebe o Taekwondo na sua vida? 

Pra mim o Taekwondo hoje... ele mudou muita coisa na minha vida. Porque eu 

gosto de praticar Taekwondo, mas não pratico Taekwondo só a pra fazer os 

movimentos, não é só pra minha saúde, eu faço Taekwondo de coração mesmo. 

Porque dom todo mundo tem, Deus dá um dom a cada um e Deus me deu esse 

dom de ser professor de Taekwondo, né?! Como eu gosto muito da arte, então eu 

faço de coração, cada movimento que eu faço eu não faço só por fazer, 

entendeu? Aquilo sai de dentro pra fora, sai do meu coração, sai do meu 

pensamento e eu faço com maior prazer. Então o Taekwondo ele, na realidade, 

ele tá correndo dentro do meu sangue. 

Eu sempre procuro e sempre procurei ver o melhor da arte, sempre procurei 

pesquisar pra saber, conhecer a mais. Eu nunca tive o interesse de parar só ali, 

porque pra mim é sempre evolução. Eu sempre procuro algum detalhe, alguma 

coisa pra melhorar a mim mesmo, ta entendendo? E isso é que vai fazendo com o 

que a minha pessoa mude também, meu comportamento, minha maneira de agir, 

de pensar, entendeu?  

Então o Taekwondo pra mim hoje, ao meu ver, é a minha sombra. É que nem 

esse dobok (roupa de treino), que uma vez eu falei que ele é minha segunda pele, 

e é verdade. E que de ’90 pra cá, já faz 26 anos... 26 anos... A bagagem já é um 

pouco grande! 

04 Que relação faz com a educação? 

Toda a Arte Marcial que tem disciplina, eu falo de um modo geral, ela tem as 
regras, tem as disciplinas dela, ela é um suporte, ela ajuda. Pensar que a 
educação vem de berço, de casa, primeiramente do pai e da mãe. Mas quando o 
filho sai da porta pra fora é o professor, seja ele na escola, de matemática, de 
português, seja qual for... ele (o professor) é um suporte, é uma ajuda. E a gente 
da Arte Marcial através da disciplina que preza muito pela amizade, pelo 
companheirismo, aquele negócio de um mundo mais pacifico, né?! Entendeu? 

O exercício em si também que vai melhorar seu corpo, sua postura, traz uma 
saúde boa pra você, então tudo isso o Taekwondo faz com o que você melhore e 
como eu falei transforma você numa pessoa melhor. Quem segue os princípios do 
básico, como tem que ser, ele melhora, ele fica uma pessoa diferente, totalmente 
diferenciada, onde ele chega ele se destaca.  

É como o Mestre diz: há diferença de um atleta e de um praticante marcial. Por 
que? Porque um praticante marcial ele vai ser cobrado a disciplina, o fundamento 
da arte, como ela foi ensinada. Porque muita gente pensa que a Arte Marcial é 
violência, de chegar bater, de machucar. Só que não é isso, é totalmente o 
inverso, a Arte Marcial é pra construir, não pra destruir.  

A Arte Marcial ensina a gente a fazer o movimento pra ganhar mais velocidade, 
mais força, melhora o equilíbrio, a flexibilidade, são coisas que vão fazer 
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benefícios pra você. Mas não ensina, de maneira nenhuma, a machucar ninguém, 
porque a Arte Marcial é defesa.  

Todo o movimento que você faz a primeira coisa que você aprender é se 
defender, é defesa. Então não ensina maneira nenhuma você a atacar, então ela 
sempre vai melhorar, seu comportamento, a sua pessoa, você sempre será uma 
pessoa tranquila, você não vai pensar na violência. Quando houver algum tipo de 
confusão, você vai pensar é numa maneira de sair e não de encontrar ela. A gente 
só vai de encontro se não tiver pra onde ir. Porque até um animal ele tem os 
instintos, pode ser um leão, se ele não tiver com fome ele foge de você, mas se 
você acuar ele num canto de parede, aí ele vai se armar e vai pegar. 

05 Como você vê o papel do corpo no processo de aprendizagem na aula 
de Taekwondo? 

Na parte da aprendizagem do corpo, né?! Da transformação, porque cada esporte 
que você pratica ele define você, vai mudar você... Se você pratica ginástica você 
vai diferenciar o seu corpo, vai ser aquele perfil, né?! O Taekwondo tem um jeito. 
Um atleta de Taekwondo ele treinando todo o processo como é feito, ele vai 
mudar seu corpo, vai se ajustar a um perfil de atleta de Taekwondo, a postura vai 
ser de um atleta de Taekwondo, da mesma forma das outras modalidades de 
esporte. Vai ser sempre cada um definido pela prática que ele ta fazendo e muda 
totalmente. 

É como eu estava falando, a disciplina da arte, ela é cobrada daquela forma, ela 
faz com o que você caminhe pra esse lado, ta entendendo? É uma coisa natural, 
você ta aqui sem perceber, mas a pessoa olha assim “rapaz, aquele ali tem um 
porte de um lutador e talz é praticante de alguma Arte Marcial”. Isso é verdade, é 
a disciplina que puxa pra isso e o principal na Arte Marcial é sempre voltado pra 
disciplina, não tem pra onde. Porque se você fizer um exercício físico qualquer, só 
pra manter seu corpo, por beleza própria, porque muitas vezes a pessoa faz um 
exercício físico pra ficar com um corpo bonito. Entendeu? Você não vai se definir 
tanto, como um praticante de Arte Marcial, e a disciplina em si é que vai te 
diferenciando e que se torne aquele perfil. Não é um negócio assim padrão. 

Um exemplo maior: é a musculação. Muita gente faz pra ficar forte, com o braço 
grosso, todo grandão. Entendeu? Então aquele é um perfil só. Já o atleta marcial 
é diferente, ele se destaca em tudo. Como o Mestre Roni fala: ele se destaca no 
trabalho, em casa, na rua, entendeu? É aquele que tá todo mundo ali agitado e ele 
sereno, tranquilo ali na dele, tem mais paciência pra tudo. 

Ele (o Taekwondo) é um suporte na educação. A gente (praticante de Taekwondo) 
fica com essa “tatuagem” pro resto da vida. Meu mestre diz o seguinte: quando 
você pratica a Arte Marcial ela fica uma tatuagem mesmo, que nem seu sangue 
correndo, entendeu? E a Arte Marcial ela é uma peneira, quando ela tem 
disciplina, ela é uma peneira, porque você vai má intencionado, se você é um cara 
mal comportado, se você é uma pessoa totalmente inquieta que gosta muito de 
fazer baderna, bagunça e aí você entra na academia na intenção de melhorar 
mais ainda seu lado “mal”, ta entendendo? No lugar onde tem disciplina, você 
quebra a cara. Porque a primeira coisa que você vai ouvir é um não bem grande e 
aí você ou muda ou então abandona. 

Quando você sai da academia você leva junto isso dai com você, não tem como. 
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Como eu falei: é natural. Então, toda Arte Marcial que tem disciplina ela vai, de 
certa forma, separar o joio do trigo, entendeu? Infelizmente nem todo vai querer 
aquilo dali... tem uma boa parcela que vai se ajeitar e procurar o lado da luz, né, o 
lado bom. E tem outros que jamais vão por este lado, a gente tenta, né?! De 
alguma forma ajudar a mudar isso daí e a gente já conseguiu isso, através do 
ensinamento do Taekwondo, da disciplina do Taekwondo. Mas infelizmente não 
são todos. 

Uma vez eu me lembro que estava na academia, ai chegou uma mãe com o 
filho... eu tava lá na academia no Alecrim... e a mãe chegou e disse: “professor, 
meu filho pode pegar uma aula ai pra ver como é?”. Eu disse: “com certeza, pode 
entrar”. Ai ela disse: “eu vim com esse menino pra cá, mas a intenção era colocar 
ele na natação, algo assim... Esse menino ta agitado chega em casa quebra as 
coisas, briga com a irmã... ele vai ficar pior, porque ele aqui vai aprender a dar 
murro...”, ela falou “murro” mas é soco. Aí eu disse: “não”, ai ela disse: “mas o 
senhor não faz aquele movimento e talz?!”. Ai eu disse: “sim, mas aqui, 
primeiramente, ele vai aprender a seguir a regra do Taekwondo”.  

Então ela chegou com essa preocupação, na academia, do filho dela não 
melhorar e sim piorar. É como eu falei antes, o pessoal tem uma imagem 
distorcida da Arte Marcial, porque pensa que ele vai aprender a violência, né, a 
agredir a bater em alguém, machucar ou alguma coisa assim... não, negativo. Eu 
falei pra ela: “aqui vai ser cobrado primeiramente a disciplina, o comportamento, 
eu não vou ensinar a ele a ser violento, vou ensinar a ele ser uma pessoa 
tranqüila, ta certo? E o soco que a senhora fala, não fica como soco, fica como 
exercício, ta certo? Porque eu vou cobrar dele respiração, trabalho de cintura e de 
quadril, postura de base pra melhorar o equilíbrio dele, vou ensinar a ele a 
trabalhar o músculo certo do corpo pra ele trabalhar a velocidade e através dessa 
velocidade ele adquirir uma potência boa, mas jamais vou ensiná-lo a agredir 
alguém. E através desses ensinamentos, desses detalhes do movimento, ele vai 
está fazendo exercício pro corpo dele, porque vai fortalecer as fibras musculares, 
vai fortalecer as articulações dele, vai melhorar a postura, vai melhorar a 
coordenação motora do corpo dele... enfim, vai melhorar geral, entendeu? E 
através dessas práticas ele também vai melhorar o comportamento dele dentro de 
casa, porque a energia acumulada nele vai se gastar aqui e ele vai chegar calmo 
só pensando que a senhora faça uma comida boa pra ele, tomar um banho, 
dormir e amanhã, no outro dia, ir pro colégio. Entendeu?”. Aí ela foi e: “é 
professor, então, vamos fazer um teste”.  

Esse rapazinho ele não ficou na academia, ele não ficou, ele passou um tempo, 
mas aí, eu não sei qual foi o motivo, a mãe dele chegou na academia e disse que 
não ia dá mais certo mais ela treinar. Não sei o que foi, mas acho que porque ela 
ia se mudar e o local não ficava perto do Alecrim ai ficava um pouco ruim para ela 
vir. Mas com certeza, né, o que eu falei pra ela é a realidade da Arte Marcial, da 
Arte Marcial mesmo, como é cobrada.  

06 Poderia falar como é o movimento do corpo no Taekwondo? 

To movimento é cobrado pra melhorar seu corpo, sua saúde, então quando você 
trabalha uma base, que eu vou definir a distância correta, que eu vou definir a 
postura do seu corpo... Porque nós temos um eixo de gravidade, assim que a 
gente chama, ta certo? Que através da sua postura, do equilíbrio que você vai ter 
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no seu corpo, você vai trabalhar sua musculatura e você trabalhando nessa 
postura, você também está melhorando a sua postura. E você sempre trabalhando 
dessa forma você vai estar sempre se exercitando.  

Então por isso que eu falei que os movimentos da Arte Marcial, do Taekwondo, 
ele não é violência, é exercício físico. Cada vez que você aprende os detalhes, 
porque o mais importante são os detalhes, o importante não é só fazer a postura 
não, fazer a postura qualquer um faz, agora você saber realmente o que está 
fazendo, entender o movimento... A consciência de você estar fazendo o 
movimento, você vai melhorar 100% ao seu corpo, você não vai ficar... que nem 
jovem gosta, aquele negócio de ficar grandão, né?!  

Mas a Arte Marcial vai moldar você de acordo como Deus lhe fez, entendeu? Se 
você é um homem de um corpo mais “franzino”, ele (Taekwondo) vai fortalecer o 
seu corpo daquela forma, se você é uma pessoa mais forte, ele vai tirar toda 
aquela coisa que vai te prejudicar futuramente e vai pôr um músculo mais 
fortalecido, um coração melhor, uma circulação melhor do sangue e sempre 
trabalhando dessa forma.  

E é tudo, né só base não. É um movimento de mão, é um movimento de soco, é 
um movimento de defesa, uma queda... muitas vezes a pessoa trabalha uma 
queda ai fala: “aah, pode machucar”. Pra você derrubar alguém num treinamento, 
você tem de primeiro aprender a cair e quando você faz esse movimento de 
queda, sua intenção não é machucar ele (o parceiro de luta), entendeu? É 
melhorar mais o que? O reflexo da pessoa, no sentido de ficar mais esperto em se 
defender de alguma coisa, quando ele cai, ele vai cair de maneira correta, jamais 
vai se machucar.  

Acidentes acontecem, acidentes acontecem em qualquer profissão que você 
estiver. Mas o tempo que tenho de prática de Taekwondo eu não me lembro de ter 
acontecido alguma fratura, alguém se machucar seriamente... pode ter 
acontecido, mas eu não me lembro. 

Uma torção que você faz, porque no Taekwondo tem muito movimento de torção e 
tal. Uma torção nada mais é que um alongamento do músculo, você faz a torção, 
tem um ângulo certo, tem que ter a altura certa e isso faz com o que seu músculo 
alongue, ele estique. Daí como você não tem essa elasticidade toda da 
musculatura vai fazer com o que você sinta dor. E através dessa dor, vai fazer 
com que eu consiga te dominar, te imobilizar, ta entendendo? Mas tudo que você 
fizer vai ser pra benefício do seu corpo, lógico que se você fizer alguma coisa de 
muito agressivo, vai machucar, ta?!.  

Mas um faixa preta ele treina, porque ele tem o conhecimento... por isso que eu 
sempre falo: você tem que ter... tem que sempre estudar! Porque o Taekwondo 
não é só chegar na academia e chutar, socar, defender, não. Você tem que 
estudar, pesquisar... pra que você saiba que quando você for da aula, todos 
aqueles alunos ali, você tem que ter o cuidado total, é como se fosse uma jóia rara 
ali pra você, e você tem que ter o cuidado. E você tem que saber o limite de sua 
força pra não machucar o aluno. E isso, você fazendo dessa forma vai passar 
para ele também e ele também vai fazer a mesma coisa com os alunos dele. Vai 
sempre saber o limite de cada um e o limite dele, o próprio limite dele. Ta certo? E 
através de todo esse movimento a gente vai melhorando o nosso corpo, não tem 
pra onde. 
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07 Como você percebe a aprendizagem dos alunos? As dificuldades? Os 
progressos? 

Bom, a dor qualquer exercício que você fizer vai sentir. Se eu caminhar, se eu não 
tenho o costume de caminhar, eu vou amanhecer dolorido. Se eu for fazer 
musculação mais ainda, porque vai diretamente no músculo, vai danificar as fibras 
lá e vai ficar dolorido. A dor é natural do corpo, porque as dores, de certa forma, 
fazem com que você... por exemplo: se eu fizer um movimento de torção, ta certo? 
A gente (professor) já avisa: se sentir alguma coisa você fale. A gente dá o aviso 
pra que você não vá além daquilo ali. Entendeu? Então as dores são normais, 
porque ela tem de existir pra que você tenha essa consciência de não ir além. E 
também o aluno ter consciência que aquilo realmente é eficiente e que aquilo ta 
trabalhando o corpo dele, não tem pra onde. 

No processo de aprendizagem, tem pessoas que tem esse certo receio de, 
digamos assim, de fazer um movimento mais intenso, mas com mais eficiência. E 
tem outros não que pegam rapidinho o movimento, entendeu? E executa o 
movimento mais perfeito que outros. Mas, o que eu sei é o seguinte: não tem 
negócio de ninguém melhor que ninguém não, cada um no seu quadrado, cada 
um no seu limite, né?!. Quando ele (o aluno) pratica e ele faz o estudo que eu falo 
vai ter conhecimento do que ele está fazendo, ele vai chegar a um nível melhor 
ainda. Vai depender do interesse dele em aprender a prática, quanto mais 
interesse ele tiver, melhor ele fica. 

O professor ele tem que ter esse prazer de ir até o aluno e pegar no braço, pegar 
na mão, pegar no pé, ajeitar a posição do corpo dele, segurar a perna dele, 
puxar... pra ele ter uma noção do caminho correto. Cada um tem uma dificuldade. 
É como eu te falei antes: tem gente que pega mais rápido o movimento, mas tem 
outros que você tem que ter aquele cuidado maior sobre ele.  

E quando você chega até o aluno pra você fazer isso tipo de trabalho, tanto passa 
mais confiança pro aluno, porque ele tá ali vendo o professor, corrigindo ele, 
mostrando como tem que ser. E também o professor tá vendo também a evolução 
do aluno, “pô, o cara chegou aqui e não sabia fazer nada, o cara todo sem 
coordenação, não tinha postura, todo preso... hoje ele já está dessa forma!”. 

Eu tenho um aluno meu, que na realidade é meu cunhado, né, que ele treinou 
comigo até a faixa vermelha, ele chutava na altura da minha canela e ele era 
muito “presão”, muito durão. E o Taekwondo não trabalha dessa forma, o 
Taekwondo é flexível, muito flexível, sempre trabalha a flexibilidade com a 
explosão no final. E ele achava não ia conseguir treinar, conseguir chutar, porque 
o chute dele não se passava da altura da perna... eu até dizia, eu brincava com 
ele e dizia: “rapaz, se chegar até aí e você conseguir melhorar a técnica tá bom 
demais, tá entendendo? Pelo menos, está fazendo alguma coisa”. Mas com o 
passar do tempo e dos exercícios físicos, dos alongamentos, os movimentos em si 
e com o tempo da prática ele já estava chutando na altura da cabeça e ele estava 
fazendo um movimento que ele não conseguia e de jeito nenhum achou que ia 
conseguir. Hoje ele não está treinando devido às responsabilidades dele, mas ele 
sempre fala, sempre que a gente se ver fala em voltar, treinar, praticar.  

Porque Taekwondo é tão fascinante de um jeito que mesmo que a pessoa se 
afaste, lá na frente ele vai sentir aquela saudade de voltar. E ele (o cunhado e 
aluno), eu tenho ele como meu maior exemplo de dificuldade em... ele tinha 
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realmente tinha toda esse processo de... ele não tinha flexibilidade nenhuma, ta 
entendendo? Ele era muito preso no movimento dele e através dessa convivência 
com eles, de ter o prazer de estar ali ensinando a ele, de ter paciência de com ele 
de ensinar o exercício, de mostrar o exercício certo, pra que melhorasse a 
deficiência dele. Aquele ali foi evoluindo e ele foi desenvolvendo e com certeza.... 
Hoje eu não sei se ele está do mesmo jeito, porque já faz um bom tempo que ele 
tá parado, mas, é... ele viu que nada é impossível. Tudo que você faz correto com 
a orientação certa e quando a pessoa que ta passando também faz com muito 
prazer de ensinar, dá certo. 

Eu vi muitos professores que você está na academia, você faz o movimento e pra 
ele está bom, ta entendendo? Mas ele sabe que não está e não tem aquela 
vontade de ir lá e corrigir o aluno, entendeu? Pra mim isso de tratar as pessoas 
assim... pra mim não tem amor com o que faz. Porque a gente quando tem amor 
ao que faz, para ver o aluno desenvolver, você... primeiro você não pensa em 
condição financeira, né, é a última coisa que vem na sua cabeça. O que você 
pensa é em passar, em ter o prazer de ter esse contato com o aluno, em ver ele 
mudar totalmente. 

Você passar o seu conhecimento, da forma que você aprendeu, no caminho certo, 
da sua maneira. Porque cada um dá uma aula diferente, não tem pra onde. 
Ninguém é igual e isso é natural, né?! Até os dedos de nossa própria mão é 
diferente. Cada treino da gente é de um jeito diferente, mas o caminho que vai ser 
ensinado é um só. Então quando você faz dessa forma, com esse desejo, com 
esse prazer de ensinar, então... essa pessoa realmente ama o que faz e é 
diferente daquele que você entra na academia e, às vezes, você até sente: “o 
professor toda vez que venho pra cá ele diz que eu to bem, eu to bem, to bem e 
eu acho que não está muito bom não”. E realmente não está e no futuro é que ele 
vai ver o futuro daquilo ali.  

O papel do professor é muito importante nesse sentido ai. Se eu quiser levantar, 
eu levanto. Mas também se eu quiser derrubar, eu derrubo. Entendeu? E eu acho 
uma desonestidade grande, uma falta de respeito, principalmente, com o aluno, 
com a arte dele e com ele mesmo, porque é o nome dele que está ali. 

08 Quantos professores (faixas preta) você já formou? 

Olha... em Natal eu tenho... eu tenho uns seis faixas pretas formados. Agora 
praticando comigo eu não tenho nenhum. Entendeu? Assim... eu não tenho devido 
cada um ter suas responsabilidades, é... trabalho, faculdade... E eu também me 
sinto muito orgulhoso com isso. Porque praticamente os meus alunos mais 
antigos, eles hoje têm um caminho muito brilhante, entendeu?! Aquele que eu não 
tive oportunidade de fazer, eles fazem cada um o seu caminho. 

A maioria dos meus alunos todos são formados, tem faculdade, tem trabalho, tem 
família, são cidadãos de bem. E isso tudo, com certeza, o Taekwondo ajudou 
nessa formação, ta entendendo? Tenho aluno formado em Educação Física, né?! 
Tenho aluno que é formado em administração, tenho aluno que é formado em... 
português, né, que é literatura. E outros que já estão no caminho. 

Quando eu falei que hoje eu não tenho mais faixa preta treinando comigo é 
porque cada um tem a sua particularidade, trabalho e outras coisas mais. Eu 
tenho faixa preta que estão treinando com outros professores. Olhe, hoje eu sou 
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faixa preta 2º Dan no Taekwondo, agora eu tenho aluno que é Mestre (4º Dan). 
Mas é como eu falei: cada um seguiu seu caminho, ta certo? Mas, com certeza, 
um pouco do meu trabalho eles estão divulgando aí, nem que seja num grito, ta 
entendendo?! Mas estão divulgando um pouco da minha pessoa. 

Desde o primeiro dia que ele (Mestre Roni) me incentivou a dar aula, ele falou: “vá 
dá aula, vá dá aula, você tem capacidade de dar aula”. Né?! E eu fui começar meu 
trabalho no Taekwondo dando aula e sempre procurei me espelhar por ele. 
Porque ele, ele pra mim é uma pessoa que... ele tem um conhecimento fora do 
normal e a disciplina, coisa que ele passou pra mim, aquilo ficou na minha pessoa. 
E por mais que eu queira fazer o erro, eu digo: não vou fazer, não é da minha 
pessoa fazer isso. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Porque isso ficou 
tão preso dentro da minha pessoa que eu não tenho como eu errar. Se eu fizer o 
erro, eu prefiro abandonar. Ta entendendo? 

É a mesma coisa de estar num ambiente e você não se sente bem, você se 
afasta. Na realidade, tem gente pensa que a gente quer ser melhor que alguém. 
Mas não é não, não é esse pensamento não. A gente quer fazer o que é certo. Ta 
entendendo? E ele (Mestre Roni) sempre falou pra mim: “seja honesto em tudo, se 
um aluno errar, chame a atenção”. Embora que eu... rum, pra chamar a atenção 
eu sou a pior pessoa do mundo. Entendeu? “Se ele fizer o certo, não elogie muito, 
sempre faça dentro de um limite”. Quando você elogia demais um aluno, ele se 
acha muito. E aquilo vai tomar... num é? Ele vai deixar, de certa forma, vai 
desinteressar um pouco daquilo que ele quer.  

Então eu sempre procurei fazer o ensinamento dele (Mestre Roni). Na realidade, é 
verdade isso ai são quatro faixas pretas formados por ele esses anos todinho. E 
ele é 6º Dan, e a bagagem dele é muito grande. Sempre tem alguma coisa para 
nos corrigir, pra nos passar, e os quatro faixas pretas, com certeza, o trabalho 
dele é o nosso, não tem diferença nenhuma.  

Olha, o meu primeiro faixa preta, daqui foi Fidel Fernado, ai veio Maximiliano, que 
a gente chama de “Marquinho”. Não, minto. Eu não vou dizer assim correto, 
porque o tempo a gente esquece, assim... a trajetória, mas eu vou falar dessa 
forma. O primeiro foi Fidel Fernando, o segundo, se eu não me engano, foi 
Hudson, Hudson Chaves, o terceiro posso dizer que foi Maximiliano, né, 
Marquinho. Ai o quarto... foi Nilo! Nilo Assunção. Aí o quinto foi Alisson. Minto... 
Entendeu? Tem mais gente (risos), tem muito mais gente ai, ó, ta tudo errado, 
entendeu? é... foi Fidel, foi Hudson, foi Alano, foi Evelaine, entendeu? Foi 
Marquinho, foi Nilo, Alisson recentemente, Leandro também. Será que eu esqueci 
alguém? É, porque é fogo, né. 

E faixa vermelha tem um monte, eu tenho vários, inclusive nosso Arthur aqui é um 
deles. Tem muita gente que está parado também, tenho Johnny. Um bom atleta! E 
outros atletas que tenho mais ai, outros faixas vermelha, tenho Sanderberg 
também, o meu cunhado, que a gente chama de Berg. Faixa vermelha eu tenho 
um monte, só a gente formar esses pra preta serão bem uns 20. E a rosa do meu 
jardim, Ana Maria também, minha esposa, ela também é vermelha, se eu não falar 
ela me pegar pelos cabelos. 

09 Como você vê a questão do Taekwondo no contexto nacional? E no 
contexto local? E no contexto olímpico? 
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Olha, o Taekwondo, e o Grã-Mestre Jung Roon Kim, que é nosso representante 
aqui no Brasil do estilo Moo Duk Kwan, que é um estilo de Taekwondo mais 
tradicional, ele não muda nada. Porque ele não deve ser mudado. O 
conhecimento que ainda é pobre, a vista de muitos Mestres que tem aí, ta certo? 
é... não deve ser mudado. Porque aquilo que foi feito a muito, foi criado há muitos 
anos atrás, muitos anos mesmo, não pode ser jogado, descartado, ultrapassado. 
A Arte Marcial ela não fica ultrapassada de maneira nenhuma. Evoluir sim, mas 
ultrapassar não, não pode. Se antes trazia um benefício melhor de que nos dias 
de hoje, então porque que eu vou mudar? Não tem como, ta certo?  

Então quando meu Mestre (Mestre Roni) se juntava com ele e perguntava essas 
coisas, ele dizia muito isso aí: “meu filho não muda nada não, ta tudo do mesmo 
jeito”, entendeu? Algumas pessoas é que mudam o sistema pra adquirir mais 
atleta, pra ter uma condição financeira melhor. Quem é que não gosta de dinheiro, 
né?  

Mas vem aquela situação que eu falei do amor à Arte. Eu não preciso ser rígido 
com você demais pra você aprender não, aquela coisa “ah, eu vou entrar na 
academia, eu tenho de apanhar pra aprender”. Isso não existe não, então pra quê 
que eu vou mudar? Porque quando você muda, enfraquece, ele perde a essência, 
ele perde aquele sentido, até mesmo na parte educacional. Porque hoje em dia 
você entra numa academia, o aluno, ele... você entra... mais graduado é mesmo 
que não entrou ninguém. Ele não tem mais aquele respeito, porque um com 
comprimento e diz “ah eu não vou baixar a cabeça pra ninguém”. Realmente a 
gente não deve baixar a cabeça pra ninguém, não deve, a gente só deve se 
ajoelhar e baixar a cabeça pra Deus. Entendeu?! 

Mas só que nós praticamos uma arte coreana, né, que vem lá da Coréia e o 
comprimento deles é a reverência, entendeu? “Ah, eu sou brasileiro”, mas a arte 
que você pratica é brasileira? Ela é coreana, então os princípios, a pronúncia, a 
regra, tem de ser de acordo com... como deve ser, não muda. E com a evolução o 
Taekwondo realmente ele caiu muito o padrão. Principalmente nas competições.  

Hoje em dia... antes era, o sentido mesmo era de luta, era uma luta. Hoje em dia é 
ponto. Devido essa modernidade de colete eletrônico, até o capacete hoje é 
eletrônico, entendeu? Na época que a gente competia pra se marcar um ponto 
tinha que ter o contato, a explosão do golpe, você teria que ter uma ênfase melhor 
na luta. Você se dedicava mais, você se esforçava mais. Hoje em dia não, hoje 
em dia é praticamente como ballet: você é uma pessoa que tem um bom controle 
na perna e fica tocando o corpo do atleta. 

Esse tipo de prática a gente fazia com o faixa branca na academia pra incentivar 
ele a desenvolver, hoje em dia é competição. Na minha época faixa branca não 
competia, a não ser que ele estivesse há um bom tempo na academia, já 
soubesse se movimentar, se defender... fazer todo o movimento, todo o processo, 
aí ele participava da competição, tinha termo de responsabilidade, hoje em dia 
ninguém assina mais termo de responsabilidade pra você ver o nível que o 
esporte caiu. Antes tinha uma boa parcela que se machucava, ta certo? Com 
certeza. Hoje em dia não, caiu o risco, praticamente, pra zero. A não ser que ele 
caia sozinho, se machuque e caia de uma queda de mal jeito.  

E eu vejo o seguinte: a competição, eu gosto de competição, eu gosto de 
competição. Né à toa que muitos faixa preta que eu formei, é o melhor do estado, 
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entendeu? É o melhor do estado, representou muito bem o estado. Se lesionou, 
hoje está afastado, mas é um do melhor do estado, na categoria dele não tinha 
ninguém... Já fez o nome dele fora, muito respeitado. E na época que a gente 
praticava, que tinha que ter essa pegada toda, esse negócio todo, né, e hoje em 
dia não... se você for olhar pra trás aqueles atletas, nenhum mais você vê 
participando de competição. Porque perdeu a graça, entendeu? Perdeu a graça, 
uma coisa que você viu de uma forma, hoje você vê totalmente modificada. 

Eu acho assim: que você, você... pra mudar uma alguma coisa você tem de saber 
até que ponto aquilo vai atingir o restante. Eu pratiquei o Taekwondo como uma 
filosofia de vida e pratico até hoje. Se hoje meu Mestre chegasse pra mim e 
dissesse que havia mudado tudo, “ó mudou tudo, hoje em dia a gente não vai 
mais treinar isso aqui” eu desistia do Taekwondo, eu ia treinar para mim. 
Entendeu? Eu ia na casa ou ia se encontrar com os amigos meus, eu aí praticar 
aquilo que eu sei hoje, aquilo ali que me interessava.  

Agora a competição hoje ta desse jeito, por isso que muito atletas se afastaram, 
né, muitos atletas se afastaram. Antes você entrava no dojan e sentia aquele 
friozinho na barriga, porque sabia que o negócio ia ser... ou você lutava ou lutava, 
um dos dois, não tinha pra onde. Hoje em dia você pode até sentir um friozinho na 
barriga, mas é totalmente diferente. Então o nível mesmo mudou bastante e no 
meu ver não foi muito bom, foi pra pior. Porque no meu tempo o que mais tinha de 
corrigir era a postura, hoje em dia você vê um atleta lutando e jogando o corpo pra 
trás, não existe. Como é que vai ficar a coluna desse rapaz? Como é que vai ficar 
o joelho dele? Uma preparação física o atleta não faz mais hoje.  

Ganhou essa moda de funcional, ta entendendo? Tem nada a ver, concordo com 
o exercício, você trabalhar o exercício pra desenvolver o atleta é uma coisa, mas 
você fazer coisa por moda? Isso não existe. Se eu tenho um atleta de competição 
eu vou trabalhar o corpo dele, as partes do corpo dele que eu vou precisar para 
competição, entendeu? Aí fazem esse tipo de treinamento, que eles divulgam 
muito na internet, têm certos treinamentos que pra uma Arte Marcial não servem 
pra nada, não servem. Não tem força, não tem postura, se eu tocar o atleta cai. 
Então pra mim mudou muito e pra pior, não foi pra melhor. 

Olha, eu sou uma pessoa muito observadora, gosto muito de observar as coisas, 
entendeu? Aqui em Natal tem muitos atletas de Taekwondo. No meu tempo o RN 
não tinha essa potência toda não, não tinha essa potência toda e não era porque 
a gente não se dedicava não, a gente se dedicava sim. Mas o nível de Taekwondo 
antes era tão alto, que a gente não chegava lá, a gente não tinha o suporte. Ta 
entendendo? A gente foi adquirir um suporte melhor quando Mestre Rivanaldo 
começou a viajar nas competições, começou a levar os atletas, e tal, entendeu? 
Começou a ver o nível como era, começou a fazer o trabalho, a gente também. E 
não chegou nem perto. A gente tinha bons atletas aqui, com certeza, ta certo? 
Mas a nível assim... ao padrão dele, naquela época, era difícil. Porque tinha que 
ter um apoio maior, melhor, uma estrutura melhor, um trabalho de treinamento, 
uma preparação física específica naquilo ali. Entendeu? 

O Taekwondo antes era muito explosivo, muita velocidade, muito explosão. Na 
academia, na minha academia mesmo a gente adotava a esse sistema de 
treinamento, né? Os atletas, realmente melhoravam bastante. Mas hoje, hoje em 
dia, muitos atletas do RN se destacando, nas viagens pra países de fora, China, 
Coréia. Ai faz: “Ah melhorou, beleza, o RN nunca foi e ta indo agora”, mas 
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porque? Porque o nível do Taekwondo ta caindo bastante. Não estou falando mal, 
estou falando a verdade. Não estou falando que os atletas de hoje não tinham 
capacidades, não, todos nós temos capacidade de fazer o que quiser. Agora eu to 
falando assim, o nível do trabalho. Não tinha capacidade, hoje tem, devidas as 
competições na forma que está sendo, mas naquela época não tinha.  

O cara forma faixa preta em um ano, a faixa preta em um ano ou talvez até 
menos. O cara entra na academia, ver e diz o rapaz é faixa preta. Porque ele tem 
uma abertura boa, tem uma flexibilidade boa, sabe encostar o pé e tal... perdeu o 
sentido da coisa, ficou um negócio desenfreado, é um carro em ladeira abaixo, 
sem controle, ta entendendo? Não está havendo mais aquela... no sentido de 
formar realmente um atleta.  

E isso causa um impacto muito grande, porque faz com o que o atleta tenha além 
de uma formação inadequada, né, ele tenha uma certa ilusão, porque ele pensa 
“se eu quiser ser faixa preta é muito fácil, vou ali na loja de esporte, compro uma e 
amarro na cintura”, não ta sendo assim? Ta sendo dessa forma. Eu sei que muita 
gente não concorda com o que eu digo “ah, não tem nada a ver o Taekwondo aí 
ultrapassou”. Mas é como eu ia falando, e é como o Mestre sempre diz: “não tem 
como, não é ultrapassado, não é ultrapassado”.  

Simplesmente, o pessoal ta mudando, porque quer que mude pra que o negócio 
fique mais atleta e não estão pensando no nível, não estão pensando mais em 
nada, ta entendendo? E os atletas se formando, faixa preta em menos de um ano, 
que na minha época era um absurdo isso, não existia de jeito nenhum, porque 
tinha a consciência da responsabilidade que a gente tinha na mão. E faixa preta é 
um professor, é um educador.  

Aí eu boto um filho meu, digamos com 16 anos pra treinar, ele com menos, antes 
de 17 anos é faixa preta, aí ele vai ensinar o que? Ele não vai ter nem cabeça pra 
isso. Aí ele vai ensinar o que? Não sei o que ele vai ensinar, Taekwondo que não 
é. Tem não, não tem como. E muitas vezes falam “não que o Taekwondo é isso e 
aquilo”. Não, eu não considero as competições... o nome é Taekwondo, porque 
está de dobok branco, gola preta, faixa preta, usa colete, capacete e as proteções, 
ta entendendo? Mas eu não vejo como um Taekwondo, eu vejo como um esporte 
de luta, olímpico e a Arte mesmo do Taekwondo não é assim não, eu não conheço 
dessa forma. Cada um faz o que gosta, né? “ah eu não gosto, eu não gosto 
daquele negócio”, beleza. Agora se vai fazer um trabalho, faça direito, faça 
correto. 

Para mim isso tudo (os valores do Taekwondo) é jogado no lixo. Pra mim isso é 
um falta de respeito com a Arte, falta de respeito com quem fez toda a história, 
porque o Taekwondo foi uma Arte Marcial que foi usado na guerra na Coréia. Na 
época que a Coréia foi invadida pelo Japão e passou anos, né, o Japão passou 
anos na Coréia impedindo isso (a prática). Os Mestres treinavam escondidos até 
que chegou o dia e de se libertarem. Então como é que ficou a história desse 
pessoal? Como ficou aquelas histórias na época... antes muito, muito antes anos 
atrás que foi jogado no lixo, esqueceram? Quer dizer que “ah não serve mais”? Só 
pra divulgar, botar dois homens em cima do tatame um levantando a perna um pro 
outro?  

Realmente é triste, mas a realidade é essa. Quando anunciaram a primeira vez a 
prática do colete eletrônico, eu achei bom, eu disse: “rapaz, tranquilo, não vai 
haver roubo.” Entendeu? No meu pensamento não vai haver roubo, agora o 
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negócio ta com primeira, porque sabe que em toda competição existe esse 
negócio, né, de um ajudar o outro “não, não tem existe não”, mas tem. Mas com o 
colete eletrônico se bater é pancada. Quando fui ver era pra contato, não era 
impacto. Não media o peso, media o contato só, se encostou, pontuou. Sem falar 
que os pontos são um absurdo, se eu tocar com o pé na cabeça, porque uma é 
uma técnica superior, porque você tocar na cabeça de alguém com o pé é muito 
difícil, aí é 4 pontos. Se for um chute giratório é 4 pontos e lá vai. E isso aí, 
quando eu vi que era pra isso eu desanimei. 

Hoje, hoje eu ainda sigo assim o caminho da competição, mas eu ainda não me 
adaptei, não me adaptei. Quando a gente fala em praticar “hoje a gente vai treinar 
competição” eu não me adaptei ainda a esse sistema, a gente tá tão acostumado 
a fazer daquela forma, daquela forma, como realmente... da forma certa. Como eu 
falei: eu não consigo fazer o erro, como eu falei antes aquilo me desanima. É 
como se eu tivesse diante de um cemitério, é silencio total. E isso me desanima. 
Eu fico olhando assim, “rapaz, isso não existe”, e eu não aceito. Muitas vezes, por 
eu pensar dessa forma, por eu ainda querer trabalhar como eu aprendi, meus 
alunos talvez não se destaquem muito na competição, porque eles vão querer ir 
realmente lutar, enquanto outro vai marcar ponto.  

Aí a desvantagem ta aí, mas eu ainda sempre digo: a gente não precisa mudar o 
nosso sistema de treinamento pra participar das competições de hoje. Você tem 
de treinar bem, mas na hora que você for fazer a luta você tem que adotar aquele 
sistema que está ali. Hoje o atleta bem treinado, ele tem capacidade disso, com 
certeza, mas tem ainda a vantagem na frente nisso aí: por ele saber aplicar bem a 
técnica, ele vai tirar o adversário do combate e vai pontuar do mesmo jeito que o 
outro faz. Agora, infelizmente, ele vai ter de adotar o mesmo sistema das 
competições que tá sendo cobrado hoje. 

Então a cabeça do atleta tem que está aberta pra isso aí, porque você entra na 
academia hoje e vê só uma coisa. E hoje em dia nas academias os atletas eles 
andam em cima de uma linha, eles só vão pra trás, pra frente, pra trás e pra frente 
com a perna no ar, entendeu? Não tem as laterais, ninguém faz mais nem step, 
talvez ninguém mais saiba nem o que é isso, caiu muito o padrão. Mas se você 
treinar bem e tiver a mente aberta nisso aí estará preparado pra isso. 

O que está acontecendo aí é que a geração nova está diretamente voltada para o 
sistema de hoje, não para o de antigamente, aí fica difícil da gente passar. 
Porque, principalmente, se o atleta vir de outra academia, ele não vai aceitar isso, 
ele já com aquela forma que quando eu começo a puxar o treino, ele não gosta. A 
gente sabe que a gente só consegue corrigir alguma coisa se tiver treinamento 
adequado pra aquilo. Como é que eu vou desenvolver um músculo se eu não 
exercito ele? Da mesma forma é a luta, como eu vou desenvolver um bom atleta 
se eu não faço nenhum treinamento pra corrigir nada? Se eu não faço nem 
treinamento pra fazer com que ele chegue naquele nível ali, não tem como. Ele vai 
cair do padrão, vai ficar sempre naquele mal costume, sempre naquela coisa ali, ai 
fica difícil. 

10 Quais os valores que o Taekwondo pode oferecer aos praticantes? 
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11 Destaque um momento emblemático, que lhe marcou durante esses 
anos enquanto professor de Taekwondo. 

Pode ser dois? Pronto, então irei falar de dois. Na minha vida toda eu me 
emocionei muito com meu trabalho, com meus alunos, sempre tive orgulho de 
todos, até hoje. Mas teve dois... duas coisas que aconteceram na minha trajetória 
todinha que me emocionou muito.  

Uma delas foi quando eu dava aula aqui na academia, aqui no Alecrim, na 
Avenida 7. Dava aula e tinha uma turma de competição boa, muito boa. E... a 
gente tinha uma equipe de competição padrão naquela época, vamos dizer, ta 
certo? Aí a gente foi pra uma competição em Parnamirim. E nesta competição, 
organizado pelo professor Sabino, nós nos destacamos bastante, na verdade, a 
agente arrastou tudo, foi uma coisa inédita. Porque a gente nunca tinha ganhado 
por equipe, ta certo? A gente arrastou tudo: a gente ganhou por equipe, teve atleta 
que recebeu premiação por melhor luta, eu recebi uma premiação por melhor 
técnico, nunca recebi isso (risos), mas nesse dia eu recebi. Eu vi meus alunos lá 
se destacando, todos eles.  

Eu me lembro de uma cena uma vez, eu ia chegando atrasado lá, aí tinha uma 
mãe que tava só ligando pra mim, sabe? Ligando? Ela ligava direto, ai ela dizia: 
“como é que ele (o filho) tá lá?”, ai eu dizia: “tenha calma que eu ainda não 
cheguei não, quando eu chegar lá...”, aí ela: “mas ele tá bem?’, e eu: “ele ta bem, 
ta bem, ta bem”, ai ela disse: “olhe, cuidado, porque pra ele não se machucar e 
não sei o que...”. Aí eu disse: “não, não se preocupe não que ele não vai se 
machucar, ele é um homem feito já, sabe se defender, sabe...”, ai ela desligava de 
novo, daqui a pouco ligava de novo e eu chegando no ginásio ainda... 

Quando eu entrei nesse ginásio lá de Parnamirim, no dia da competição, ai olhei 
assim e assim que passei da porta eu vi uma pessoa lutando, um atleta de 
postura, fazia aquela postura toda, ai partia pra cima, ai eu pensei: “rapaz, aquele 
menino luta bem, quem é? ”. Quando eu chego perto quem é que está lutando? 
Arthur. Arthur, aí eu fiquei ali olhando, aquilo ali me emocionou bastante. Porque 
Arthur na academia sempre foi muito dedicado, sempre foi um aluno que sempre 
se interessou, sempre, até hoje. Aquilo me emocionou, porque ele me superou no 
que eu pensava dele.  

E isso traz uma emoção grande para o professor por isso, porque o trabalho dele, 
né? Através do que o professor incentiva e fala para o aluno ele bota em prática. 
Eu vi Arthur ali, lutando como um leão, ta entendendo? E isso me emocionou 
bastante. Eu nem me lembro se ganhou (risos). Então, aquela cena me marcou 
por isso, porque ali eu tive a certeza de tudo aquilo que meu professor sempre me 
falava, sempre me ensinou e sempre me ensina. 

E nesse dia, como eu disse, a gente “arrastou” tudo, saímos de lá todos 
contentes, felizes, comemorando. As alunas que eu tinha, e eu sempre tive 
poucas alunas femininas, naquela época quem estava competindo era Ana 
Cláudia, Fabiana, Adriane. Todas elas se deram bem. Fabiana tinha uma fase que 
estava muito nervosa, porque ela ia lutar com uma atleta de Pernambuco, e 
Pernambuco é o auge, Pernambuco tinha campeão brasileiro, tinha um nível muito 
bom.  

E eu me lembro que ela estava muito nervosa, aí ela dizia: “professor, eu vou 
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perder a luta”. Aí eu disse: “minha filha, se você entrar com esse pensamento, 
dessa forma, realmente é melhor você desistir agora. Entendeu? Porque ela é 
melhor que você? Você treinou bem, ta lutando bem, ta entendendo? Você não 
tem confiança em mim não? Se o seu professor está confiando em você e você 
não vai confiar em você mesma? Confie que você vai ganhar”. E aí ela foi lá, lutou 
e ganhou. Então aí foi outra emoção. 

E a gente conseguiu esse mérito, né...? De conseguir a premiação geral. Pra mim 
foi satisfatório demais. 

E outro ocorrido que aconteceu foi com Fidel, na época, Fidel era faixa preta, 
nessa época eu dava aula nas Quintas, entendeu? Fidel vinha num ritmo de 
treinamento muito forte, a gente treinava bastante, ele sempre foi muito dedicado 
também. A gente treinava de manhã uma coisa, de tarde outra coisa e de noite 
outra coisa. E aí ele se machucou nas costas, teve um estiramento do músculo 
das costas muito sério, E aí ele não podia dá os melhores chutes dele, que era o 
Til Tchagui, não podia dá, chute por trás não podia dá, chutes giratórios, 
entendeu? Enfim, ele só podia dá o Pan Dal (chute básico), só o chute no meio, 
entendeu?  

Quando ele foi lutar, ele foi lutar com um rapaz de Pernambuco, um faixa preta de 
Pernambuco, que já era campeão brasileiro, um cara muito rápido, muito rápido 
mesmo.  Fidel era rápido, e técnico, mas esse rapaz era muito melhor que ele, em 
velocidade, entendeu? Era muito rápido. Aí quando ele começou a lutar, eu vi ele 
perdendo, vi ele perdendo, ele com aquela limitação dele, ele tava sentindo dor.  

Ai no primeiro round ele foi e lutou, ai quando voltou... sem falar que ele tava 
reclamando de dor nas costas, ai eu falei: “Fidel é o seguinte... Você quer 
desistir?”, ele disse: “não, desistir não, eu vou até o fim”. Aí eu fiz: “muito bem, já 
que você está determinado a ganhar, então vamos ganhar, você tem condições de 
ganhar. Agora não ataque ele mais não, você vai ficar só no seu contra ataque 
mesmo. Ta certo? Não é só o Pan Dal que você ta podendo dar? Então é só o 
Pan Dal que vai sair, já é o suficiente. Ele... como ele é muito rápido e ele é 
campeão brasileiro você, na frente dele você não é nada, pra ele, entendeu? 
Então ele vai pra cima de você, ele vai querer te “jantar”, como o outro diz, então 
deixe ele vir com essa sede e quando ele vir matar esse sede aí você pega ele. Ai 
é só reuar e bater, recuar e bater, recuar e bater...”. 

E ai foi o que aconteceu. Quando ele voltou pra luta, ele fez a mesma forma que a 
gente combinou, da mesma forma que a gente combinou, ta certo? Porque na 
hora que a gente ta lutando não é só o técnico, é quem está lutando mais o 
técnico. Ele diz a opinião dele e eu digo a minha, e a gente entra num acordo. É 
assim que tem de ser feito! E o atleta tem de ter a obediência prática, ele tem de 
ouvir o que o técnico diz e procurar fazer da mesma forma, ta certo?  

E foi o que ele (Fidel) fez e ele sabe fazer isso muito bem. Entendeu? E ele 
começou... ele tava com parece que com 5 ou 4 pontos diferença de Fidel, pra 
mim a luta dele já estava perdida, entendeu? Mas ele ainda conseguiu virar o 
jogo, o atleta fez o que eu falei, e ele era só pegando na boa, só pegando na boa. 
Como ele tinha um step muito bom, uma movimentação muito boa, o cara não 
conseguia encontrar ele, quando queria encontrar ele pegava, quando queria 
encontrar ele pegava. Ai ele conseguiu chegar, aí ele empatou, e foi pra “Golden 
Point”. Então, ficou naquela de um estudando o outro, um estudando o outro, 
nenhum entrava, nem o outro. Aí eu gritava: “Fidel, vaai!”. Aí aquele negócio todo, 
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aquela emoção toda e, nenhum, nem outro atacaram... 

Parou a luta, acabou, aí eu: “perdeu, perdeu, o cara era campeão brasileiro, era 
campeão brasileiro, tinha essa bagagem toda e talz”. E naquela época tinha essa 
coisa que o cara era, se o cara era campeão brasileiro, era não sei o que e bá bá 
bá, os caras colocavam isso como uma vantagem, né?! 

Mas aí foi que veio a coisa melhor, quando o juiz chamou os dois pro centro, e 
deu a vitória pra Fidel. Entendeu? Aquilo foi uma explosão dentro de mim muito 
grande, porque eu tava esperando uma coisa e deu outra. E ele realmente lutou! E 
o que fez realmente a diferença não foi os pontos que ele fez até empatar com o 
atleta, foi a garra, a determinação, ta me entendendo, ouviu? E a técnica dele que 
era muito afiada, era muito bem aplicada, muito, um atleta fora do normal. E isso 
foi o que fez a diferença, e fez com o que ele ganhasse e superasse o atleta que 
estava à frente dele. Isso é um dia que, absolutamente foi outra coisa que me 
emocionou bastante.  

E olhe que eu sou um cara que sou ruim de chorar, ta entendendo?! E meus olhos 
encheram de lágrimas. Foram duas vezes que aconteceu isso aí. 

12 O Taekwondo transformou de algum modo sua vida? Como? 

Olhe você perguntou o fundamental. O Taekwondo ele mudou geral... é como eu 
lhe disse antes, o Taekwondo ele hoje faz parte da minha vida! Eu não me vejo 
não praticando Taekwondo, o Taekwondo que eu faço. Eu não me vejo não 
praticando Taekwondo. Eu quero, envelhecer praticando, praticando meu 
Taekwondo. E Taekwondo pra mim é tudo, Taekwondo pra mim é tudo, ele é uma 
coisa que ele faz parte de mim. Ele é como o ar que eu to respirando e é verdade. 
O Taekwondo eu faço com o coração, eu faço por amor, eu não faço o 
Taekwondo por fazer não. A diferença é: eu faço por amor e ele mudou geral a 
minha vida... É tudo! 

Falando um pouco sobre a história do Taekwondo... 

O uniforme do Taekwondo sempre foi branco, porque ele simboliza a pureza, a 
pureza da Arte. O iniciante de faixa branca à faixa vermelha, colorida, o uniforme 
padrão é o de gola fechada que é utilizado no mundial e é gola branca. Faixa 
colorida ele não pode usar gola preta. Gola preta só para faixa preta.  

No estilo Moo Duk Kwan, nós usamos o dobok aberto, ele tem uma barra preta ao 
redor do dobok, na parte de cima. E usamos esse modelo de dobok que é o 
modelo universal, ta entendendo? O padrão do uniforme de Taekwondo é esse aí: 
branco, gola preta pra faixa preta, gola branca pra faixa colorida.  

E as graduações: branca, ai vem a amarela, aí tem um amarelo mais escuro que é 
o amarelo-ouro, aí vem a laranja, a verde-clara, verde-escura, azul, azul-escura, 
vermelho, vermelho-escuro e o preto. E é dessa forma. Quando chega no preto: 
preto 1º Dan, 2º Dan, 3º Dan, 4º Dan, 5º... até o 10º Dan. Só que aqui no Brasil 
não tem 10º Dan, é um nível assim que... talvez tenha na Coréia, mas aqui no 
Brasil não. E hoje, pra você ser 7º Dan você tem de viajar pra Coréia pra fazer 
exame ou esperar é... a comissão julgadora de lá pra para fazer o exame pra 7º 
Dan ou um Mestre internacional pra se fazer esse o exame pra 7º Dan.  

O nosso Mestre Jung Roon Kim (Grã-Mestre), ele é um Mestre Internacional. Ele 
veio da Coréia, aí migrou para o Brasil, para difundir o Taekwondo. E outros 
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Mestres coreanos que tem, que podem avaliar pra 7º Dan. Mas aqui no Brasil a 
graduação maior que a gente pode fazer é até o 6º Dan, 7º Dan só Mestre 
internacional quem faz. E o exame de 6º Dan e etc... só quem pode fazer o exame 
de uma graduação maior é um Mestre que tem uma graduação bem maior 
daquela que está avaliando, entendeu? Se ele for 7º ele pode avaliar 6º Dan, um 
4º entendeu?... Um 6º Dan não pode avaliar um 6º Dan, um 5º Dan não pode 
avaliar um 6º, não pode, não é permitido. A hierarquia, tem que ter. 

A hierarquia dada no treino também é uma forma de comportamento, de você ter 
respeito às pessoas. O mais graduado sempre vai está pelo lado direito, ele 
começa do preto, aí vem vermelho, aí vem azul, verde, laranja, amarelo... aí vai 
formando. O faixa graduado é sempre do lado direito e o professor, o Mestre é 
sempre à frente. Entendeu? E sempre assim: o menos graduado, sempre 
cumprimenta o mais graduado. Ao você entrar na academia você cumprimenta a 
bandeira e ao Mestre, em seguida seus companheiros de academia. 

Os mais graduados ficam na frente e a direita, porque é aquele ditado: você tem 
de se espelhar pelo mais antigo, aquele que tem o conhecimento maior, tem 
alguma coisa a passar pra você. Isso é até uma forma de ajudar o professor a ter 
um suporte, pra ajudar ele no ensinamento. Porque quando o menos graduado o 
mais graduado fazendo, ele procura fazer daquela forma, aí a gente até incentiva 
a isso. Quando a gente ta fazendo um movimento a gente sempre chama um mais 
graduado pra demonstrar alguma coisa, a gente sempre chama um mais 
graduado pra fazer uma forma de alguma coisa. 

Porque muitas vezes, devido ao passar do tempo, né, o corpo da gente tem 
limitações, tem coisa que a gente tem o conhecimento, mas não tem como 
mostrar, aí a gente sempre alguém graduado que tem a capacidade de fazer isso 
aí. E fazer o movimento pra mostrar como é que é, para que o menos graduado 
veja e procure entender e vai corrigindo, ta entendendo? É isso aí.  

Nas Artes Marciais em si, a graduação de Dan ela se define assim: o 1º Dan é um 
grau, em aí vai 2º, 3º, 4º, 5º... entendeu? Aí é conseqüente. E essa divisão se dá 
por essas divisas na faixa (apontando para sua própria faixa). Tem gente que 
compra a faixa bordada e tal... O meu é uma fita (risos)... E ta bom... ta 
segurando... dá pra ver que é segundo (2º Dan). Mas é isso, se diferencia por 
aqui. 

Sobre a faixa, ainda, o meu Professor... no meu primeiro exame de faixa preta, ele 
me presenciou com a faixa, ele chegou e disse: essa faixa aqui é sua. E eu peguei 
essa faixa com o maior orgulho. Porque uma faixa preta, seja ela qual for a faixa, 
pra um atleta marcial ela tem um significado muito grande. Porque ali ele deu 
sangue, suor, lágrima, é uma história! E a faixa preta mais ainda. Quando eu 
peguei nessa faixa, botei ela na cintura e disse: “eu vou honrar ela com o maior 
prazer”. E eu usei muitos anos essa faixa, muitos anos mesmo, aí ela começou a 
se desgastar, começou a soltar uns pedaços, começou a rasgar... começou a ficar 
cinza, perdeu a cor preta e ficou cinza e quase que torava, o nó eu puxava 
devagarinho, aí ajeitava e pronto, beleza. 

Aí, agora eu me lembrei de um fato que aconteceu que eu fui para um seminário 
com o Grã-Mestre Jung Roon Kim lá na FACEX, e eu lembro que a faixa que eu 
tinha estava quase quebrando... a minha faixa ela era velha, velha... tava a turma 
toda lá da federação, né, e eu tava formado, na frente, eu acho que eu tenho até 
essa foto, não me lembro. Aí um atleta lá me viu, aí olhou pra mim e disse, não 
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falou diretamente pra mim, mas eu ouvi quando ele falou e disse: “rapaz, ele é 
faixa cinza? E Taekwondo tem faixa cinza?”. Aí alguém disse: “não rapaz, ele é 
faixa preta”, aí ele: “esse professor tem coragem nem de comprar nem uma 
faixa?!”. 

Porque se ele soubesse o significado, porque que a faixa era daquele jeito, ele 
não teria dito tudo isso, ta entendendo? Porque ali tinha muito treinamento, tinha 
muito conteúdo, muita história. E uma faixa preta para um atleta, pra um professor 
marcial ela tem... é que nem uma esposa pra ele, entendeu?.  

Meu Mestre sempre disse que quem toca na faixa é só você e mais ninguém. A 
faixa não se põe em cima do ombro, a faixa não se põe no pescoço, a faixa você 
não desamarrar e joga num canto de parede, ta entendendo? Eu digo não, se 
você valorizar e souber o valor da faixa você não faz isso, você trata com maior 
cuidado por mais velhinha que ela esteja.  

Quando você vai desamarrar... até o desamarrar dela tem um padrão! Você vai 
desamarrar, puxa pelo meio, divide ela no meio e dobra. Dobrou, você encosta ela 
num canto e deixa lá guardada. Você não joga ela, não bota em cima do ombro, 
não bota no pescoço, não fica brincando batendo no colega, não, ta entendendo? 

Então a faixa ela tem sim um significado e outra coisa, e voltando a falar da 
pessoa que não tem o conhecimento da faixa, voltar a falar da pessoa que faz o 
exame em pouco tempo e não conhece nada. Quer ser faixa-preta a força, como 
diz o “é só ir na loja e comprar”. Porque a faixa em si ela não segura seu 
conhecimento, ela só diz aquilo que você é, só mostra, né?!. Por ela ter esse 
desgaste ela tem uma história, ela tem um conteúdo, se o atleta for mesmo 
praticante, se ele gosta mesmo de fazer.  

E uma faixa qualquer ela só, simplesmente, diferencia você de graduação que 
você é mais graduado que fulano e sicrano. Mas se você não treinar ela não serve 
pra nada. Ela não tem significado nenhum. A faixa ela é a espada do Samurai! E 
quem conhece o código do Samurai, ele sabe, mais ou menos, o que eu estou 
dizendo. É isso. 
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ANEXO VII – Transcrição da Autoconfrontação com o Professor Cleiton 

 

AUTOCONFRONTAÇÃO COM O PROFESSOR CLEITON 

Questões Norteadoras: 

01 Então, você acabou de se ver na tela. Queria saber o que achou e 
como se sente vendo o que você falou sobre o Taekwondo e do que 
você mostrou na aula? 

É... Quando a gente se ver assim, de frente... vem muita lembrança daquilo que a 
gente era pra ter comentado mais, eu falei muita coisa, mas era pra ter saído mais 
bem explicado. Porque o resultado da prática do Taekwondo a gente tem mais 
coisa pra ser passado, pra ser dito. 

E eu gostei, porque a gente se vendo como a gente ta fazendo é uma evolução 
também. É como eu falei: antes eu era uma pessoa muito tímida, eu até mesmo 
falei ai, né. Eu de frente para uma câmera falando da forma como eu falei ai, pode 
ver que até isso eu evolui nisso aí, né. Porque foi através da Arte Marcial que eu 
perdi essa timidez, esses negócios que eu tinha, porque eu era muito reservado, 
muito, não era do público. Até hoje, eu ainda sou assim meio reservado no meu 
canto... Mas isso até melhorou bastante na minha pessoa. 

Eu era bastante tímido. Eu... minha vida todinha foi sempre: praticar! Eu ficava 
muito à vontade nisso aí. E não me destacar, sempre gostava de ficar no canto. Aí 
quando Roni chegou pra mim e falou: “ó, tu vai ter que dar aula, tem pouca gente 
aí, a gente tem que divulgar mais nosso trabalho”. Eu era faixa vermelha, aí eu 
disse: “rapaz... dá aula eu não gosto não”, “Mas vai ter que dá aula, tem que dá 
aula que é pra gente divulgar o trabalho da gente”, “Ta bom”. Aí eu comecei a dar 
aula e começou a sair errando as pronuncias, não o movimento, mas as 
pronuncias que eu não sabia de có.  

E foi indo, foi evoluindo, fui tomando um prazer mesmo, porque eu fui vendo 
também evolução de alunos, né. Fui entendendo mais ou menos o que ele 
(Mestre Roni) queria, que era que eu realmente fizesse como espelho, fizesse o 
meu trabalho. E eu vendo aqui a filmagem realmente eu falei, eu falei bastante, 
mas deu pra expressar mais ou menos o que é o trabalho do Taekwondo. 

02 Professor, você ficou feliz em se ver dando aula? 

Sim, fiquei feliz demais em ver, com certeza! Porque eu nunca tinha me visto, né, 
aí quando eu me vi ali dando aula, era o que eu esperava e poderia até ter 
melhorado mais, podia ser até melhor. Porque é como eu falei: porque a gente 
nunca deixa o professor? Porque ele sempre vai ter alguma coisa pra explicar, 
uma coisa pra cobrar, não é?  

E eu me vendo aqui, eu vi que eu tinha que corrigir mais alguma coisa ali, alguma 
postura, uma base, um movimento e me senti bem em me ver aquilo dali, em me 
ver falando, explicando. 
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03 Você poderia falar um pouco mais a respeito dos faixas pretas que o 
senhor formou? 

Porque hoje, hoje... como eu falei, eu tenho cerca de uns 6 faixas pretas 
formados, mas praticando com a minha pessoa eu não tenho... se eu tiver... hoje é 
pouco, voltou Fidel, né, apareceu. Mas assim, devido à responsabilidade dele, aí 
ele só tenho horário pela manhã, aí tem épocas que ele não pode ir, aí ele não 
vem.  

E vai sendo assim cada um seguindo seu caminho. O professor não quer jamais 
que o aluno se desaparte dele, que ele se afaste... ele não quer, ele quer o aluno 
o tempo todo ali pra ele ta sempre olhando, observando, porque o professor é 
como pai e os alunos como filhos, ta entendendo? É por isso que a Arte Marcial 
ensina essa coisa de família, de acolher.  

Quando o aluno se afaste se “auto acha entendido de tudo”, ta?! Porque hoje 
geralmente quando o camarada pega a preta (faixa), diz logo que sabe de tudo, 
mas não, é ao contrário. Porque, na verdade, o faixa preta é um grãozinho de 
areia na praia, né, não é nada. E o professor ele é um orientador, não tem pra 
onde. 

Eu me formei, hoje eu sou faixa preta 2º Dan, entendeu? O meu professor é 6º 
Dan, mas ele sempre vai ter algo pra me mostrar, entendeu? Então quando esses 
faixas pretas se afastaram da minha pessoa, fiquei igual... ao vento, né?! Tem 
muitos aí que estão fazendo trabalho, muitos tão parado, desistiu, não tem mais 
aquele estímulo de praticar mais, porque até isso o professor estimula. 

Porque quando você chega na academia, o professor ele não vai chegar pra você 
e só colocar exercício pra você pular, pra você chutar, nada disso não. Ele 
conversa com você, termina a aula ele chama, chama pra conversa, conversa, 
quer saber o que está acontecendo, pergunta porque está tão afastado. E isso faz 
com o que você tenha sempre aquele vínculo com o professor e ele sempre vai 
está à frente, sempre vai ter alguma coisa pra te mostrar. Não é só a prática não, 
é um conselho de vida, entendeu? 

Porque... até pouco tempo eu tava com uns problemas na academia, um faixa 
preta lá, William, e Roni chamou ele, conversou com ele, e ele tava com o 
pensamento e já mudou completamente e graças a Deus deu tudo certo. Então, o 
faixa preta ele não pode jamais se afastar do professor, não pode. Um dos 
mandamentos do Taekwondo Moo Duk Kwan é isso aí: é respeito a pai e mãe e 
respeito ao professor. Você tem que respeitar, você tem seu pai, você tem sua 
mãe, você vai abandonar? Não pode, não existe.  

Tem um ditado coreano que diz desse jeito: um filho que não respeita pai e mãe 
não serve pra nada, entendeu? E a gente realmente segue isso aí e sabe que é 
verdade. Porque se você não respeita seu pai e sua mãe você vai respeitar 
quem? Entendeu? Não existe. Então o faixa preta quando se afasta, ele diz “ah, 
esse professor aí ta velho ele realmente não sabe de nada não”, não tem respeito, 
então ele sai fora, vai fazer o trabalho dele e fica como? Sem nada, acaba com 
nada.  

E aqueles que seguem que continuam firme ali na família, esses que sempre vai 
frutificar, sempre vai ter, é... ele sempre vai seguir aquilo ali. É como Roni falou 
um dia desses, e ele até chegou a se emocionar, porque está muito emotivo: que 
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ele é a planta, ta entendendo? Ele é a planta e os alunos são os frutos, entendeu?  

Aí ele explicou assim: o fruto ele vai cair, ele vai se perder, mas a planta sempre 
vai está ali e sempre vai produzir mais e mais. Ta entendendo? Então o professor 
é isso, ele é uma pessoa que sempre vai produzir, sempre vai tá ali pra lhe 
orientar, pra lhe ajudar em alguma coisa, entende?  

Então não pode se afastar, eu realmente tenho bastante faixa-preta afastado, uns 
que não querem mais treinar com a minha pessoa, também não tem problema 
nenhum. Mas, na realidade, o Taekwondo puxa muito pra esse lado, respeito, 
família, então não pode tá fazendo esse tipo de coisa, está se afastando, tem que 
fazer seu trabalho, mas não pode jamais esquecer a família. 

04 O senhor viu trechos do seu treino no vídeo. Como o senhor viu esses 
frutos a partir das faixas que eles são, do que eles já floresceram? 

Pra você ver, né, como eu falei: é tudo evolução. Com essa tecnologia toda de 
você conseguir gravar faz com o que você enxergue melhor aquilo que você 
produz. Então o cara começa a faixa branca, não sabe fazer nada. Mas você tá ali 
você orienta ele, pega no pé, na mão, equilibra o corpo dele, faz trabalho de 
coordenação, de força, faz tudo, ensina ele trabalho de respiração, corrige 
postura, isso faz com o que ele evolua!  

Mas como a gente não tem, não tinha, né, esse negócio de ta gravando aula, a 
gente não conseguia ver, assim da forma que a gente ver de frente... A visão é 
totalmente diferente. Você ta na real aqui, você fazendo um movimento, eu to ali 
corrigindo e eu to aqui do outro lado, eu corrigindo e a pessoa fazendo. Realmente 
é muito bom, dá pra ver a evolução totalmente. 

Vejo essa evolução tanto do aluno como o do professor na gravação. A maneira 
de eu me expressar, se realmente ta certo mesmo, se é aquilo daquele jeito 
mesmo, entendeu? Realmente é bom, muito bom mesmo. 

05 O que o senhor achou de falar em frente das câmeras? 

Devido o meu problema (da timidez) é complicado. Não foi tanto porque devido eu 
já ter esse trabalho de frente com as pessoas, isso tira um pouco a timidez. E o 
negócio é não olhar pra isso, deixar as câmeras filmando, fazendo o trabalho 
delas, né?! 

Elas são como meus alunos que estão me observando falando e querem que eu 
mostre pra elas alguma coisa. 

06 Teve algum momento durante a filmagem que te chamou mais a 
atenção? 

Tem, porque a gente... pratica tanto que acha que não aprendeu nada, mas eu me 
impressionei com muita coisa que eu falei aí, porque muita coisa que foi dita, foi o 
que eu realmente aprendi. Então eu conseguir me expressar, o que eu sinto, né, 
eu falei da maneira com que eu faço uma aula, que eu faço um movimento, 
porque na realidade é desse jeito mesmo. Eu não faço um movimento só por 
fazer, quando eu faço qualquer movimento ali está meu coração, meu espírito, eu 
faço o movimento como realmente deve ser feito. Entendeu? 
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Então isso me chamou muito atenção, porque eu tô vendo: evolução, né isso?! E 
mostrou que realmente, eu como professor, eu como aluno, que ainda sou ainda, 
tô evoluindo. Eu sempre digo que quando a gente ta dominando a coisa, o 
trabalho fica melhor. E eu to sendo um bom aluno e aprendendo direitinho. 

07 Então você acha que isso está sendo uma proposta de educação pra 
você sentir como está se posicionando nas aulas? 

Com certeza, com certeza. Porque o professor por ele ser um educador, ele 
também tem que se educar. E quando você vê que está fazendo o certo, que está 
no caminho certo a tendência é melhorar mais ainda, não é ficar onde tá e sim 
evoluir mais. 

08 Depois de você se ver na tela, você discorda de algo que falou? 

Não, não discordo de nada, era pra eu ter acrescentado mais! Porque a gente ta 
conversando na entrevista e realmente foge muita coisa da mente, né?! O 
nervosismo também ajuda a isso, né, você não se solta. É tanto que depois que 
passou a entrevista, a gente na rua conversando aí eu comecei a soltar “e não sei 
o que bá bá bá”, porque vem, vem chegando a informação. E realmente era pra 
eu ter falado mais coisa. 

09 Você destacou bastante durante a entrevista, e destacou neste 
momento também, a formação e a responsabilidade de um faixa preta. 
Por exemplo, a questão de você honrar a faixa que Mestre Roni te deu 
e a questão da formação de faixas pretas em menos de um ano, que foi 
diferente da sua formação e de outros professores mais antigos. 
Gostaria que você falasse mais um pouco disso aí. 

Em tudo que você faz na vida, tudo que você faz na vida, ela tem que ser... vamos 
falar da evolução, você tem que evoluir! Então se eu pratico Taekwondo, né, 
Taekwondo é uma Arte Marcial que exige muito, na filosofia dela, você realmente 
conhecer o que está fazendo pra não prejudicar o seu aluno. É como eu falei num 
parte: se eu quiser levantar, eu levanto agora se eu quiser derrubar, eu derrubo. 

Mas não é derrubar batendo não, é exercício errado, é mostrando e dando 
exemplo errado, mal costume. Tudo na Arte Marcial ela é voltada para o lado da 
educação, a Arte Marcial não foi feito para destruição, pra você destruir, ela foi 
feita pra você crescer, evoluir.  

Então, como é que o faixa preta que é formado em um ano vai entender isso? Não 
tem como. Como é que ele vai ficar a frente de uma turma, passando uma coisa 
que ele não sabe, que ele não sabe, nem ele domina! Entendeu? Como é que ele 
vai passar? 

Então faixa preta em um ano não existe, eu passei 7 anos e ainda achei pouco e 
eu sempre dizia que era uma faculdade. Eu dizia “rapaz, a Arte Marcial é uma 
faculdade”, mas é um exemplo que a gente tem de dar pra dizer que tem tempo, 
pra dizer que tem que amadurecer naquilo ali, você tem que ter firmeza no que 
você vai fazer pra passar. Porque se você não tiver firmeza, não souber fazer, vai 
dá tudo errado, vai passar vergonha, seu aluno vai, em vez de desenvolver, vai 
sempre regredir, estacionar.  
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Às vezes você tem um atleta que tem um dom, é bom, o cara tem o dom de 
evoluir e conseguir alguma coisa. Mas por você não entender, por você não saber 
trabalhar com a matéria que você tem na mão, não vai sair do que é, vai ficar ali 
parado. E ele vai perder o tempo dele, vai passar o tempo, porque tudo é tempo, 
entendeu? Tudo na vida da gente é passageiro é por isso que a gente tem de 
aproveitar tudo e se for um atleta de competição se ele chegar a 30 e poucos anos 
não compete mais, entendeu? 

Aí tu imaginou o cara passar esse tempo todinho fazendo tudo errado? Ele não 
chega nem a 30 anos e se ele chegar a 25 anos é muito. Ele vai está todo 
estourado, é problema de coluna, problema de joelho, problema no ombro, é 
problema não sei a onde, é cheio de problema. Aí ele chega a evolução do 
“Condor”, ta com dor em todo canto (risos). 

E a parte de honrar a faixa, porque o professor ele passa, ele passa com tanto 
amor, sabe? Ele tem um prazer tão grande em passar tudo o que ele sabe, um 
professor de verdade. E quando ele forma um aluno a maior alegria dele, a maior 
alegria dele é... como Roni fez comigo, né, quando eu me formei, ele me chamou 
e disse: “meu filho olhe, isso aqui é seu”, entendeu? E eu peguei a faixa e disse: 
“olhe, isso aqui eu vou honrar até o resto dia da minha vida, você nem se 
preocupe com isso, porque o que o senhor passou pra mim, vai ser sempre 
passado da forma que o senhor me passou”.  

Então honrar a faixa é honrar também a pessoa que está lá do outro lado. Aquela 
pessoa que se dedicou totalmente a você, a vida dele toda se dedicando todo dia 
ali. Sem diferença nenhuma, porque para o professor todo aluno é filho, então ele 
não vai fazer diferença se você é bom, se você é ruim. Foi aquilo que eu falei: tem 
uns que são mais dificuldade, tem outros que aprendem mais rápido, mas a 
atenção dele é uma só.  

Ele só não vai se preocupar mais com você, porque você aprende mais rápido, 
entendeu? O detalhe dele é só posicionar você. Mas aquele que tem mais 
dificuldade, ele vai ficar mais ali até você se equiparar com o outro ou ficar até 
melhor, melhor no sentido... né?! Entendeu?! Porque não existe esse negócio de 
um melhor que o outro. 

Então ele passa a vida dele todinha nisso aí, explicando, falando, mostrando, se 
emocionando, porque isso tudo emociona mesmo. Porque quando chega o dia 
dele passar a faixa, ele realmente passa a faixa com emoção mesmo e quer que o 
aluno honre mesmo, porque aquilo ali foi ele, foi o trabalho dele, ele quer que o 
aluno entenda aquilo ali.  

Então por isso que eu disse quando peguei a faixa: “pode deixar que isso aqui eu 
vou honrar com o maior prazer”. E honro até hoje, até hoje a convivência que eu 
tenho com Roni é das melhores. Até um dia desses ele me deu um livro que não 
dava pra ninguém, ele chegou pra mim e disse: “meu filho, isso aqui é seu”, aí eu 
fiz “ave maria, obrigado”. Mas não dava pra ninguém, entendeu? Já deram pra 
ele, ele conseguiu de um faixa preta lá de São Paulo, um coreano foi e deu pra 
ele... um livro antigo, não é bem um livro, é uma apostila, que fala e explica muitas 
coisas do Taekwondo. Me disse: “tome, isso daqui é pra você estudar...”. E eu 
agradeci demais. 

Então a respeito da honra da faixa é isso aí, é você honrar sua vida todinha ali, 
você honrar professor, você tem que honrar a ele, você tem honrar! A família tem 
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que ser honrada. 

10 O que você sentiu, de maneira geral, assistindo ao vídeo? 

Muita emoção. Um negócio que a gente se depara com nós mesmos falando, 
explicando, a gente se emociona porque está no caminho certo por ver o que 
aprendeu e ta aprendendo ainda, a gente meio que se emociona em ver. 

11 O que você achou de se autoconfrontar? E o que sentiu a partir desta 
experiência? 

Rapaz... eu me confrontando, como a gente disse aqui, eu olhando pra mim 
mesmo. Eu passei o tempo todo só me observando, sabe?! Olhando o que eu 
tava falando e é como se não fosse a minha pessoa aí. É como se fosse outra 
pessoa lá na frente explicando e eu aqui aprendendo com ela.  

E foi bom isso aí, a experiência de ver isso daí, foi bom. E você se confrontar com 
a sua própria pessoa falando é um negócio muito diferente, é emocionante. É 
como se eu tivesse aprendendo com aquela pessoa ali, aquela pessoa está me 
explicando alguma coisa, explicando uma coisa que eu nem sabia o que era, mas 
a pessoa ta me explicando e eu to achando interessante.  

Como no primeiro dia que eu fui praticar Taekwondo, né, que eu fui... que eu era 
militar na época, pronto, foi da mesma forma: o professor lá falando e eu 
aprendendo, fazendo. 

Eu fiquei satisfeito e muito grato por Cleiton lá passar o que ele passou, achei 
muito interessante o que ele falou, porque o Taekwondo é isso ai. O Taekwondo é 
uma Arte Marcial que ela preza muito por isso, pela honra, pela fidelidade, pela 
amizade, pela educação, pela formação do caráter do homem, entendeu?  

E outros detalhes que é a saúde física, mental, espiritual e aquele negócio todo. 
Porque... tem um ditado que diz o seguinte: você deve fazer luta dentro da 
academia, para que na rua você desvie dela! Quer dizer que você tem que lutar 
bastante na academia pra que na rua você desvie, não tenha interesse nenhuma 
nela, desviar totalmente da violência, sair fora dela.  

E o movimento tudo que a gente faz aí ensina isso. Cleiton realmente ele falou um 
negócio muito bom, realmente gostei bastante do que ele disse. 

12 Você se olhando agora, você se autoconfrontando, como seria a 
mudança do Cleiton antes do Taekwondo com o Cleiton de agora? 

Antes, o Cleiton, antes de praticar o Taekwondo ele não tinha a mentalidade que 
tem hoje. Não é que quer dizer que... se eu não praticasse Taekwondo hoje, eu 
seria uma pessoa totalmente desorientada, torta, fazendo o que não presta, não. 
Porque a educação da minha família não me estimulava a isso.  

Mas quando você começa a praticar a Arte, ela realmente muda, se você se 
dedicar totalmente, você muda por completo. Porque a filosofia e a disciplina que 
é cobrada na Arte ela muda o homem, ela tem de mudar! O professor diz: “ó, isso 
aqui ou eles se ajeitam ou eles saem”.  

Porque muitas vezes a gente ta dando aula na academia, aí tem aquele que 
chega com a mentalidade de brigão, ai chega: “ah, não, porque eu quero 
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aprender, porque eu quero bater, porque eu quero brigar, eu quero destruir aquilo 
e aquilo outro”. Quando ele começa a ver o professor repreendendo tudo isso aí e 
falando uma coisa que não tem nada a ver com o pensamento dele: ou ele muda 
ou ele sai. 

Então a Arte Marcial mudou muito Cleiton em termo de postura dele mesmo, é... 
eu agora sou uma pessoa que corro muito mais atrás das minhas coisas. No meu 
pensamento, se alguém disser: “rapaz eu não vou conseguir fazer isso não”, eu 
fico irado, não gosto. Porque já é cobrado no Taekwondo do mesmo jeito. 

Então não tem esse negócio de “não eu não vou conseguir”. Não, tem esse 
negócio não. Se você, se pra você, você acha que não vai conseguir, você já 
acabou, ta derrotado... Então, você tem que tentar, tentar, tentar, perseverar ali, 
até conseguir. Isso foi uma das coisas que me ajudou bastante, na disciplina da 
Arte Marcial. E sempre querer seguir em frente, nunca recuar. 

Isso foi uma educação que eu aprendi e isso é o que eu sempre procuro passar 
aos meus alunos, sempre! Porque é essa a evolução, é esse o principal da Arte 
Marcial, entendeu? 

Uma vez eu estava conversando com um pai, aí eu disse: “olha, se a família bem 
entendesse da Arte Marcial, colocaria todos os filhos pra praticar, com um 
professor de verdade, né qualquer um não”. Porque tem muitos pais que jogam os 
filhos lá e não está nem ai pra saber a procedência do professor.  

Pronto, o Leandro mesmo, o Leandro conheceu o Taekwondo na escola. Leandro 
já fazia uns seis anos, cinco anos, e eu nunca tinha conhecido ninguém da família 
dele. Nem o pai... o pai é separado da mãe, mas nem a mãe e nem avó dele que 
são o pessoal mais chegado.  

Aí quando teve um determinado tempo, eu tava dando aula á na Avenida 4, na 
Califórnia Academia, aí a avó dele me ligou, ela me ligou fazendo reclamação 
dele, né?! Eu achei estranho, porque Leandro nunca me deu problema, sempre foi 
um menino bom. Aí eu disse a ela: “a senhora tem como vir aqui na academia, 
outro dia”. Aí foi ela e a mãe dele. Aí chegou e disse: “olhe, é porque Leandro ta 
chamando atenção, ta fazendo coisa que não deve”. 

Aí, nesse dia, ele (Leandro) tava puxando o treino, eu pedi pra ele puxar o treino e 
fui falar com elas. Aí eu disse: “a senhora ta vendo Leandro ali?”, “estou”, “eu não 
tenho nada pra reclamar dele não. A senhora está me dizendo que ele é assim, 
assim e assado, eu tô acreditando na senhora, mas aqui na academia a pessoa 
de Leandro é aquela ali, porque se aquela pessoa fizesse o que a senhora está 
dizendo, ela não estaria aqui mais não”.  

Aí ela ficou olhando assim, aí eu disse: “e outra coisa, a senhora sabia que se eu 
fosse um bandido ou um traficante o seu filho já não estava perdido? Porque eu to 
vendo a senhora agora, faz mais de 5 anos que ele treina aqui. Você não acha 
que se eu fosse um bandido, seu filho já não estaria com a vida toda destruída?”. 

Aí ficou assim, aí disse: “não é porque eu não tenho tempo”, ai eu disse: “ninguém 
tem tempo... mas tempo a gente tem, é só guardar, reservar nem que seja um dia, 
a senhora vem aqui, e vai ser uma satisfação imensa pra mim vê-la aqui e com 
certeza pra ele também. Porque quantas competições Leandro foi e não tinha 
ninguém da família?!”. Justamente por isso que Leandro sempre foi muito 
apegado a minha pessoa. Aí eu disse: “Não se preocupe, eu vou conversar com 
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ele, vou pedir pra ele melhorar o comportamento dentro de casa, porque aqui 
dentro o comportamento dele é dez. Mas eu vou sim conversar com ele”. 

Então é aquele negócio, você ver que na academia tinha aquele padrão, lá fora, 
eu não sei, a cabeça dele era diferente. Já com a minha pessoa eu consegui 
absorver completamente, eu tinha aquele comportamento na academia e levava 
pro meu dia-a-dia, não mudava nada. 

Mas com certeza o Taekwondo me mudou muito. 
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ANEXO VIII – Breve histórico sobre o General Choi Hong Hi 

 

 Também conhecido como General Choi, é considerado o pai do Taekwondo. 

 Nasceu em 1918, no distrito de Dae Hwa, Korea (Norte). Na juventude 

começou a estudar caligrafia com o professor Han, que era muito famoso 

nessa área. O professor Han era também Mestre de Taekkyon, antigas 

técnicas de combate de arte coreanas. Com a preocupação de fortalecer o 

corpo do jovem Choi, além de lhe ensinar caligrafia, o Mestre Han começou a 

ensinar exercícios vigorosos do Taekkyon. 

 Em 1937, durante a invasão japonesa da Coréia, Choi foi enviado ao Japão 

para continuar seus estudos. Em Kyoto, ele encontrou um amigo, o Sr. Kim, 

que era Mestre em Karatê e que começou a ensinar-lhe técnicas dessa arte. 

 Choi começa então a pensar uma disciplina própria de técnicas marciais a 

partir dos ensinamentos dessas duas artes. Dessa forma se deu as raízes do 

Taekwondo.  

 No período da Segunda Guerra Mundial, Choi volta à Korea e passa a servir o 

exercito. Dessa forma, vê então uma oportunidade de ensinar e difundir esta 

Arte Marcial. 

 De tão bem sucedido, foi promovido rapidamente a altas patentes para que 

pudesse disseminar o mais rápido possível sua Arte Marcial, agora intitulada 

como Taekwondo, “O Caminho dos Pés e das Mãos”. 

 Dessa forma, objetivou novos direcionamentos educacionais, passou a 

promover a filosofia própria desta arte com bases nas artes ancestrais que 

fundam as raízes desta e a disseminou seus princípios por todo o mundo. 

 

Lopes, 2009. 

 


