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CONHECENDO O TAE KWON DO: UMA PROPOSTA PARTICIPATIVA COM ALUNOS 

DA SEGUNDA SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Glaurea Nádia Borges de Oliveira1 

As intenções deste trabalho, desenvolvido com alunos da 2ª série do Ensino Fundamental, em uma 

escola da rede estadual na cidade de São José dos Campos, partiram inicialmente da necessidade de 

envolvimento dos alunos no processo de tomada de decisão acerca da escolha dos conteúdos da 

Educação Física e da busca de ações nas quais eles pudessem assumir atitudes de protagonismo em 

seu processo de formação no ambiente escolar. Desta forma, o primeiro momento consistiu na escolha 

do elemento cultural que iríamos explorar naquele bimestre, através de um processo democrático de 

votação e seleção, no qual os alunos tiveram uma participação efetiva e cujos direcionamentos se 

deram no sentido da valorização de uma prática corporal presente nas vivências da comunidade 

escolar. A escolha do tae kwon do trouxe para o processo educativo objetivos associados à questão da 

problematização das lutas enquanto conteúdo da Educação Física na escola, sobretudo sobre a 

associação deste elemento à violência. A partir de então, os seguintes propósitos passaram a nortear o 

processo de aprendizagem: o conhecimento dos aspectos históricos e culturais do tae kwon do e as 

características básicas que identificam a modalidade; a vivência de alguns fundamentos básicos da luta 

e sua associação a outras possibilidades de manifestação corporal; o reconhecimento das diferenças 

entre luta/arte marcial e violência; a identificação e o posicionamento crítico em relação aos aspectos 

que, muitas vezes, associam as lutas a um caráter violento. Para tanto, os procedimentos 

metodológicos foram divididos em cinco etapas. Na primeira, apresentou-se aos alunos um breve 

histórico sobre a origem do tae kwon do e algumas características que o definem. Com base no que foi 

discutido, os alunos passaram então a criar seus próprios golpes, contra um ‘adversário imaginário’, e, 

em seguida, apresentaram suas criações aos colegas, onde todos deveriam experimentar os golpes dos 

demais. Ainda nesta etapa, alguns alunos que eram praticantes da modalidade demonstraram e 

explicaram aos colegas alguns movimentos específicos, para que todos pudessem realizá-los. Por fim, 

foram problematizadas as diferenças entre os propósitos e possibilidades da prática do tae kwon do na 

escola e fora dela. Na segunda etapa, as vivências foram associadas e relacionadas à discussão sobre 

os princípios, a filosofia do tae kwon do e a questão da violência. No terceiro e no quarto momento, os 

alunos conheceram as graduações (faixas) e seus significados, e também alguns golpes específicos 

(chutes). Por fim, eles foram estimulados a fazer uma síntese sobre o que haviam aprendido e a brincar 

com os movimentos e fundamentos do tae kwon do, associando-os, com o auxílio da professora, a 

brincadeiras que já faziam parte do seu repertório de conhecimentos. Neste momento, algumas 
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brincadeiras tradicionais puderam ser recriadas, como, por exemplo, a “brincadeira da estátua” (em 

que se deveria executar um golpe e parar nesta posição), o “pega-pega gelo” (que passou a ser 

denominado “pega-pega tae kwon do”) e o “elefantinho colorido” (onde os alunos deveriam identificar 

se a cor escolhida correspondia a uma das faixas da modalidade, além de realizar um golpe antes de 

atravessar o espaço delimitado). Os resultados desta experiência apontam duas possibilidades bastante 

significativas para a Educação Física escolar: o planejamento participativo, como forma de 

valorização dos aspectos culturais do grupo e de estímulo a atitudes autônomas, e as lutas, enquanto 

conteúdo possível e relevante no trabalho deste componente curricular na educação básica. 
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