
Metodologia de Ensino aplicada ao taekwondo 

 

 

Antes de entrarmos em conteúdos mais profundos vamos tentar responder a 

seguinte pergunta: Para ensinar taekwondo é preciso entender de que? Vamos 

listar algumas respostas abaixo, mas com certeza muitas outras seriam 

possíveis 

- Características gerais do taekwondo. 

- Entender quem está aprendendo, características da idade, histórico de 

atividades físicas, repertório motor etc 

- Quais valores estão envolvidos nas aulas de taekwondo: O valor da segurança 

e da autodefesa; O valor do condicionamento físico e da saúde; o valor da 

pertença comunitária; o valor existencial, o valor da disciplina; o valor do 

autoconhecimento;  

- Entender Biomecânica prática 

- Comunicar com eficiência. (Tom de voz, posicionamento, exemplos, analogias, 

metáforas, demonstrações, inspirações, vocabulário adequado), saber ouvir e 

observar, qualidade do feedback (radical, fundamental e objetivo), momento do 

feedback) 

-Entender que todo treinamento gera condicionamentos (transferências) alguns 

óbvios outros nem tanto, e que podem ser positivos ou negativo para o objetivo 

proposto ou para o futuro do lutador. 

- Entender de erros: (Assim com um médico precisa entender de doenças um 

professor deve entender de erros) quando um aluno não consegue executar a 

técnica correta, quais são os tipos de erros que podem estar acontecendo? Será 

que de fato são erros? Origem externa ou interna 

Externa: ambiente inadequado, piso, barulho, distrações, orientação 

inadequada, objetivo inadequado, relação com movimentos prévios ou 

posteriores: é importante que o professor entenda todas as tarefas presentes em 

um exercício, exemplo estabelecer a base, chutar bandal, cair na base / 

estabelecer a base saltitar, chutar badal, cair na base, saltitar novamente / 

estabelecer a base saltitar, chutar bandal, cair na base, voltar ao fim da coluna. 

 

Interna: falta de vontade, falta de entendimento, insuficiência de alguma 

capacidade física necessária para a execução do movimento (falta de força, 

potência, coordenação, flexibilidade etc) fadiga. 

Entender que a ordem com que os alunos são apresentados aos conteúdos 

influencia fortemente a maneira como o aluno irá lutar.Imagine um iniciante que 

nas primeiras aulas treina muito bloqueio parado, como esse aluno tenderá a 

lutar? 



 

Agora sim iremos tratar de conceitos importantes de maneira mais ampla. 

 

  

LÓGICA INTERNA DOS ESPORTES DE COMBATE 

 

 Fazendo uma analogia com o que foi formulado por (Deleplace, 1979) 

sobre a lógica interna dos esportes coletivos, podemos dizer que a lógica interna 

dos esportes de combate, é o produto da interação contínua entre as principais 

convenções do regulamento e a evolução das soluções práticas encontradas 

pelos lutadores, decorrentes das suas habilidades táticas, técnicas, físicas e 

psicológicas. Observando está lógica podemos apontar algumas características 

bem peculiares destas modalidades, a saber: Prática corporal com alto nível de 

imprevisibilidade, caracterizada por um certo nível de contato, que possibilita 

duas ou mais pessoas se enfrentarem numa constante troca de ações ofensivas 

e ou defensivas, regida por regras, com o objetivo mútuo sobre um alvo móvel 

personificado no oponente (Gomes, 2008, p.49). Observar essas características 

é fundamental para se ensinar e elaborar treinamentos para essas modalidades. 

O combate é imprevisível pois o ataque pode acontecer a qualquer momento, 

além disso são várias as possibilidades de ataque o que caracteriza uma 

atividade aberta, diferente de uma prova de cem metros onde grosso modo só 

acontece um estímulo (o tiro de largada) que deve ser respondido sempre da 

mesma forma início da corrida. Outro aspecto que aumenta a imprevisibilidade 

é o fato que a maioria dos esportes de combate apresenta a possibilidade de fim 

repentino devido a um nockout, ipon (judô), finalização ou lesão. 

 A simultaneidade deriva da imprevisibilidade, já que ao mesmo tempo os 

atletas devem estar prontos para se defender, atacar e contra-atacar ao contrário 

de esportes coletivos onde para atacar o time precisa estar de posse do móbil 

do jogo (bola) e onde não é possível que um ponto aconteça ao mesmo tempo 

para as duas equipes, é impossível, por exemplo, que uma equipe marque uma 

cesta junto com sua adversária no basquete. No combate é comum que o atleta 

ataque e se defenda ao mesmo tempo, que pontos aconteçam de forma 

simultânea, que esquivas sejam associadas a bloqueios etc. 

 A oposição embora seja um aspecto bem óbvio frequentemente é 

esquecido durante os treinos, a oposição quer dizer que um atleta irá tentar 

aplicar um golpe em outro que fará de tudo para impedi-lo, atrapalhá-lo e pontuar 

primeiro, essa característica inclusive é citada em filmes clássicos de artes 

marciais como no filme de Bruce Lee operação dragão quando ele diz a Ohara 

personagem de Robert Wall “boards don’t hit back -Tábuas não revidam”. 



 O fato do alvo ser o próprio corpo do adversário traz grande implicações 

psicológicas, pois neste contexto, muitas vezes ser pontuado,  ou golpeado 

sempre pode significar dor física ou perigo a sua integridade física, por outro lado 

o fato deste ser um objetivo declarado faz das modalidades de combate esportes 

muito mais leais, visto que outras modalidades frequentemente o objetivo é levar 

a bola a algum lugar, mas muitas vezes os atletas visam o corpo do adversário 

de forma dura, em muitos casos até pelas costas. 

 Para Teodorescu (1983), a relação da lógica didática com a lógica interna 

do combate (jogo) é uma das tarefas mais importantes e mais complexas que se 

colocam ao nível dos esportes. Nesse sentido autores como FRANCHINI, DELL 

VEQUIO e TANI fazem críticas ao chamado “ “ainda vigente modo de ensinar 

esportes de combate”  

 

LOGICA INTERNA DO TAEKWONDO 

 

 Ao aplicarmos o conceito de lógica interna especificamente ao taekwondo 

podemos observar outras características importantes: O taekwondo é uma 

modalidade de combate de golpes percussivos (chute e soco), que visa resolver 

problemas de encontro entre as áreas permitidas para golpear pé e punho com 

as áreas pontuáveis, protetor de tórax, capacete e face, pode se alcançar a 

vitória em relações tempo-dependente quando ao final do tempo verificasse 

quem marcou mais pontos, placar-dependente ao se abrir diferença de vinte 

pontos ou qualquer pontuação no Golden point (round de desempate), 

eliminação do adversário (quando o adversário comete 10 kanjons) ou  e ainda 

julgamento dos juízes quando ao final do Golden point continua tudo empatado. 

Além dessas características é importante dizer os pontos dependem de uma 

interface eletrônica o que influencia fortemente  a maneira de lutar dos atletas, a 

primeira geração de coletes eletrônicos que foi utilizada nos Jogos de Londres 

permitia um uso maior de técnicas que não geram tanta potência, mas que 

conseguem superar os bloqueios dos adversários, com a mudança no colete e 

a diminuição da sensibilidade aos golpes países que vinham fazendo grande uso 

desse tipo de técnicas como o Iran acabaram não tendo bons resultados e todos 

os campeões olímpicos de 2016 foram atletas que apresentam uma grande 

potência nos seus golpes. Importante lembrar que mudanças nas regras ou 

mudanças na tecnologia utilizada no sistema de marcação de pontos implicam 

em mudanças na lógica interna do combate, ou seja, nas soluções encontradas 

pelos atletas. 

 
 
 
 

 



TÉCNICA 

 

 Técnica (do grego, τέχνη (téchne) cuja tradução é arte ou ofício, portanto, a 

técnica confundia-se com a arte, tendo sido separada desta ao longo dos 

tempos. A técnica é o procedimento ou o conjunto de procedimentos que têm 

como objetivo obter um determinado resultado, seja no campo da Ciência, da 

Tecnologia, das Artes ou em outra atividade. 

 No domínio do desporto, sendo o corpo o primeiro instrumento de que o 

homem dispõe, ele constitui, a um só tempo objeto e meio técnico. Nesse 

contexto, assumem particular importância as designadas técnicas do corpo 

(Mauss, 1980), isto é, as diferentes formas de utilização do corpo que permitem 

lidar eficazmente com as necessidades impostas pelas características das 

respectivas modalidades desportivas. 

 Uma técnica corporal, na medida em que se configura a partir de um 

conjunto de padrões fundamentais, é algo identificável, reprodutível e 

transmissível, revelando um forte componente cultural. Constitui, portanto, um 

meio específico para gerar certos efeitos, um “utensílio” no caso dos esportes de 

combate uma “arma” reconhecida por uma comunidade, que a consagrou 

culturalmente através do uso e da eficácia demonstrada na produção de 

determinados resultados. 

  

 

Ensino da técnica 

 

 Como já vimos a técnica apresenta um importante componente cultural, 

principalmente nas artes marciais o processo de ensino está intimamente ligado 

a tradição oral, passada de geração em geração com pouco fundamentação 

teórica para sua otimização (FRANCHINI, 1998) , porém, nos dias atuais com a 

popularização das modalidades de combate e sua relevância como  cultura 

corporal e como modalidade esportiva, vem crescendo o número de publicações 

cientificas sobre essas modalidades, além disso o professor  ou treinador deve 

entender que a função de ensinar uma modalidade esportiva de combate é uma 

função pedagógica, onde , basicamente se transmite conhecimentos 

declarativos e procedimentais além do desenvolvimento de atitudes positivas. 

 É preciso que alguns princípios da pedagogia sejam bem entendidos e 

relacionados com a lógica interna do combate.  

 - Cada indivíduo aprende de um jeito de acordo com suas características 

cognitivas, físicas e emocionais e evocando o conceito de Vygotsky de acordo 

com sua microgênese. 

 - A autoestima é um aspecto importante que pode ajudar ou atrapalhar no 

processo de aprendizagem, em geral as pessoas trabalham melhor com reforços 

positivos, do que com negativos. 



 - O aprendizado não segue uma ordem rígida pré-estabelecida de começo 

meio e fim, embora alguns exercícios facilitem o aprendizado de outros o 

aprendizado também se dá através de saltos qualitativos 

 - Erro e acerto não são dimensões excludentes, podemos fazer do “erro” 

parâmetros para se chegar ao acerto e excelentes momentos de aprendizado. 

Além disso alguns tipos de erros podem servir para consolidar mais o 

conhecimento, entretanto é importante evitar que o erro se torne um hábito 

ficando assim difícil de ser corrigido posteriormente. 

 Para superar o ainda vigente processo de ensino das lutas outros 

aspectos específicos devem ser considerados. 

 - Ensinar as técnicas de maneira que os alunos aprendam os fundamentos 

e os porquês dos detalhes, porém, sem passar a ideia de que a técnica é uma 

verdade absoluta, ou um padrão ideal a ser buscado, é preciso ter em mente que 

todo conhecimento já traz em sim o risco de erro e ilusão, o conhecimento não 

é um espelho das coisas do mundo externo. Todas as percepções são, ao 

mesmo tempo, traduções reconstruções com base em estímulos ou sinais 

captados e codificados pelos sentidos (Morin, 2002). Ensinar variações da 

mesma técnica numa mesma aula, facilita que os alunos entendam que a forma 

básica da técnica não é uma verdade absoluta. 

 Estimular a reflexão a respeito das técnicas, estimular os alunos a 

investigarem por que cada técnica é ou não adequada a cada situação. 

 

Algumas evoluções (progressões) importantes 

 

 Evoluir de atividades fechadas para atividades abertas, ou seja de 

atividades onde não há entrada de novas informações durante a execução da 

tarefa, para atividades onde novas informações surgem a qualquer momento, 

para ficar mais claro evoluir de atividades onde a resposta é sempre a mesma e 

feitas a qualquer tempo o num estimulo previsível, para atividades onde são 

várias as respostas possíveis, com estímulos diferentes, em intervalos variados, 

com necessidade de controle de outros fatores e com grande imprevisibilidade. 

 

 Evoluir de atividades nas quais o parceiro colabora com a execução da 

tarefa, ficando parado, abrindo a guarda, ou se movimentando da maneira 

esperada, para atividades em que o parceiro de fato se opõe, evitando o êxito 

do companheiro. Podemos inclusive definir o momento da oposição, antes da 

ação combinada, durante ou depois, definir as possibilidades de oposição etc. 

 

 Evoluir de atividades isoladas onde só se trabalha ataque ou contra-

ataque, para atividades em que há possibilidades de ambas as ações e ainda 

defesas e controles de distância etc. 

 



 Evoluir de atividade cíclicas para atividades intermitentes, 

preferencialmente respeitando-se a relação estímulo-pausa apresentada nos 

combates reais 

 É importante lembrar que dada a complexidade das técnicas do 

taekwondo, e que, depois de adquirido um hábito indesejado na execução de 

uma técnica, ele se torna difícil de ser retirado, devemos ter SEMPRE EM FOCO 

A QUALIDADE EXECUÇÃO, e proceder essas evoluções de maneira que a 

qualidade de execução não caia muito. 

 Outro cuidado importante que devemos ter, é refletir sobre a necessidade 

de misturar exercícios de caráter geral, com exercícios específicos os chamados 

“físico-técnicos” geralmente alguns aspectos técnicos acabam sendo 

prejudicados, o mesmo acontece quando se mistura exercícios técnicos com 

atividades lúdicas, pode ser feito, mas reflita, sobre as implicações sobre o 

desenvolvimento técnico. 

 Para ficar mais claro imagine o padrão de movimento que você considera 

correto e desejável, não vamos agora discutir qual é o padrão correto. Agora 

imagine que nas primeiras fases do ensino em geral queremos que o aluno seja 

capaz de executar esse padrão, então quanto menos “forças de deformação” 

durante o exercício melhor, porém vai chegar um momento que você irá querer 

o aluno mantenha o padrão aprendido apesar de forças de deformação 

existentes e talvez nesse momento quanto mais elementos deformadores ou 

quanto mais intensos esses elementos mais a capacidade de manter o padrão 

técnico será exigida. 

 

 

Métodos de ensino e treinamento técnico tático 

 

Quando falamos em métodos a nomenclatura varia bastante de acordo com a 

atividade ou autores utilizados por exemplo em esportes cíclicos como corrida, 

ciclismo e natação os métodos mais citados são os métodos contínuos e 

intervalados e suas variações, no treinamento de força é comum nos depararmos 

com os métodos submáximos, máximos etc. Nos esportes de combate e 

esportes coletivos temos vários autores que tratam do assunto e cada um acaba 

adotando uma nomenclatura um pouco diferente listarei a seguir os métodos que 

eu mais utilizo e suas características, didaticamente irei separar os métodos 

prioritários para o ensino da técnica e os métodos prioritários para o ensino da 

tática, mas é possível que eu utilize um método de desenvolvimento tático para 

melhorar a técnica é o que acontece quando vamos treinando a técnica em 

situações mais abertas por exemplo 

 

 

 



MÉTODOS DE DESENVOLVIMENTO TÉCNICO 

 

Métodos global ou sintético: caracteriza-se pelo ensino do gesto como um 

todo, excelente para o ensino e aprimoramento de técnicas simples.  

 

Método Parcial ou analítico: ocorre quando ensinamos ou treinamos a técnica 

dividida em partes menores, como só a partida, ou só o giro etc. Em geral muito 

eficiente para o ensino de técnicas mais complexas. 

 

Método misto: utiliza os dois anteriores para se chegar ao objetivo 

 

Obs. Para alguns autores o simples fato de treinar a técnica isoladamente já 

caracterizaria o método analítico mesmo que essa seja praticada por inteiro 

 

 

 

MÉTODOS DE DESENVOLVIMENTO TÁTICO 

 

Método de confrontação: aos alunos são submetidos a atividade fim no caso a 

luta com todas as regras de uma competição oficial 

 

Método recreativo: enfatiza o prazer e a diversão de atividades adaptadas para 

se aprender a ideia geral da atividade ou desenvolver habilidades que depois 

serão importantes para o desenvolvimento esportivo. Se aproxima bastante do 

TGFU (teaching games for uderstanding) que tem um foco maior no problema 

tático a ser aprendido 

 

Método situacional: Também chamado por alguns de minijogos ou minilutas 

trata-se de estabelecer uma situação tática de luta para dar ênfase de modo que 

tal situação acorra com mais frequência do que numa luta normal, mas dentro 

de um contexto bem parecido com a competição real. 

 

ESTILOS DE ENSINO 

 

 

Além de conhecer os métodos de ensino é importante também que o professor 

domine os estilos de ensino, o autor Na (2009) sistematizou o ensino do 

taekwondo a partir do Espectro de Estilos de Mosston. O autor deixa claro que, 

para emprego do respectivo método, o conhecimento prévio da modalidade é 

pré-requisito. Dentre os estilos, identificam-se dois grandes grupos: 

a) “Reprodutores/diretos” 

1. Comando 



2. Tarefa (prático) 

3. Recíproco 

4. Autoavaliação / Auto verificação 

5. Inclusão 

 

b) “Produtores / indiretos” 

1. Descoberta Guiada 

2. Descoberta divergente 

3. Programada individual 

4. Resolução de Problemas 

5. TGFU 

 

No primeiro grupo, destaca-se a aplicação de estilos que envolvem situações 

incisivas e diretas. Um dos melhores exemplos reside no aprimoramento das 

formas (kata, kachi, poomsae, etc.) Neste contexto, os estilos de comando, tarefa 

e mesmo o estilo recíproco podem ser mais indicados. Por outro lado, nas 

situações mais abertas, como nos combates propriamente ditos (kyorugui, 

randori, shiai, kumite, etc) é possível que os estilos indiretos e/ou produtores 

sejam mais eficientes (Na, 2009). 

 

  

Caracterização de cada estilo de Ensino 

 

a) “Reprodutores/diretos” 

 

1 - Comando 

O estilo comando caracteriza-se pela execução do aluno acontecer sempre que 

o professor dá um comando (de voz, palmas, silvos ou gestos). É um estilo muito 

usado em aulas de taekwondo, principalmente nos treinos de poomsae e kibom 

dongjak, pode ser usado ainda para treinos de velocidade de reação simples. O 

fato de todos os alunos executarem os movimentos praticamente ao mesmo 

tempo confere a aula um grande senso de disciplina e organização o que a 

agrada a maioria dos pais, também faz com que o aluno se sinta mais 

pertencente ao grupo, é comum uma criança que não grita (ki hab) na execução 

individual se sentir bem à vontade para gritar junto de toda a turma, necessário 

que os comandos sejam dados no ritmo adequado pelo professor, socos em 



juchum seogi por exemplo pedem um ritmo mais constante, no caso do poomsae 

sequencia tem um ritmo próprio, e no caso do treino de velocidade de reação 

devemos variar o intervalo entre cada comando para manter a atenção e impedir 

que os movimentos sejam feitos de maneira robótica. Como desvantagens deste 

estilo temos o fato dos estímulos em geral serem auditivos enquanto na luta os 

estímulos são visuais e o fato do professor não poder fazer muitas intervenções 

e correções durante a prática já que ele terá que ficar atento ao ritmo dos 

comandos, justamente por isso, é necessário que a técnica ou atividade seja 

bem explicada antes. 

 

 

 

2 - Estilo Prático ou Tarefa 

Caracteriza-se pela explicação de uma única tarefa ao grupo e ao controle do 

tempo em que ela será executada, bem simples de trabalhar e permite uma 

variedade enorme de exercícios e treinamentos, com a vantagem de permitir que 

o professor faça intervenções gerais ou individuais com mais facilidade. 

 

3 - Estilo Recíproco 

Neste estilo o professor deve explicar bem a tarefa a ser executada e os critérios 

de correção e fundamentos a serem observados, em dupla um aluno executa e 

outro o corrigi ou elogia, o professor se precisar corrigir deve se dirigir ao aluno 

que corrigi e não ao que executa, com perguntas do tipo: Como está a execução 

dele? Este detalhe está correto? O que pode melhorar? E estimular que o aluno 

que corrigi passe as informações para quem executa. A principal vantagem é a 

interação entre os alunos, a interiorização dos critérios de correção e 

fundamentos da técnica. Vale a pena também explicar ao aluno sobre o uso da 

linguagem positiva e das maneiras de corrigir o colega, isso será útil para que 

eles criem o hábito de fornecer feedback aos colegas durante o treino/aula e 

também para aqueles que desejem se tornar professores já se familiarizar com 

este tipo de ação. 

 

4 - Estilo autoavaliação / auto verificação 

Como o nome já diz neste estilo o aluno se auto avalia, pode ser utilizado para 

uma técnica isolada, de maneira programada e estanque ou permeando outros 

estilos. No primeiro caso o professor explica a técnica os critérios correção 

fundamentos etc., e explica que eles farão a técnica e que cada um deverá se 

auto avaliar e auto corrigir, no segundo caso durante a execução no estilo tarefa 

por exemplo, o professor ao invés de falar para o aluno “gire mais seu pé de 

baixo” ele pergunta “seu pé de baixo está girando o suficiente”. 



 

5 - Estilo Inclusão 

Antes de caracterizar o estilo é importante que o estilo inclusão ele surge da 

necessidade e não apenas do objetivo do professor, então imagine uma turma 

de alunos bem heterogênea, ou com metade iniciantes e metade avançados, ou 

de iniciantes, mas com um ou dois avançados. Neste estilo são passadas tarefas 

diferentes de acordo com o nível de habilidade de cada aluno ou grupo de 

alunos. Um cuidado importante, se na hora de explicar as diferentes tarefas que 

cada um irá fazer, o professor o faz para todos ao mesmo tempo, é provável que 

os alunos iniciantes fiquem confusos ou que só lembrem dá última que foi 

mostrada, então na medida do possível mostre somente a mais simples para 

todos, inicie a atividade e depois passe as variações para os mais habilidosos 

individualmente, outra estratégia é dividir em grupos e então explicar cada 

técnica para seu respectivo grupo. Problemas poderão surgir, como por 

exemplo, o um aluno iniciante ver o que o avançado está fazendo e querer fazer 

igual, caberá ao professor administrar isso. 

 

b) “Produtores / indiretos” 

 

1. Descoberta Guiada 

    Este estilo se baseia na proposta de aprendizagens construídas através de 

um processo de descoberta, no qual o professor orienta seu aluno até que este 

descubra o conhecimento que o professor deseja.  

 

  2. Descoberta divergente 

O estilo de descoberta divergente é bastante semelhante ao de descoberta 

guiada. O único aspecto que os diferencia é que, na descoberta divergente, pode 

haver e serem admitidas variadas respostas para o problema proposto pelo 

professor; daí o nome “descoberta divergente”. Outro ponto importante é que, 

neste estilo de ensino, os cinco canais de desenvolvimento são amplamente 

estimulados. Trata-se, portanto, do estilo que possibilita o melhor e mais 

equilibrado desenvolvimento dos alunos. 

3. Programada individual 

   Este estilo baseia-se no princípio do trabalho individualizado, o docente dispõe 

de melhores condições para acompanhar e dar atenção especial a cada um dos 

indivíduos no processo de ensino-aprendizagem, os alunos têm maior liberdade 

para executarem as atividades no seu próprio ritmo e colocarem em prática 

habilidades aprendidas anteriormente. 



 

4. Resolução de Problemas 

 No estilo o aluno é colocado verdadeiramente no centro do processo educativo 

passando a ser elemento ativo, formulando problemas, buscando respostas para 

as inquietações formuladas durante a aula. A metodologia consiste no princípio 

que aprender é resolver problemas.  

 

 

5. TGFU 

A proposta do Teaching Games for Understanding (TGFU) defende que a 

iniciação esportiva se baseie em jogos reduzidos. Para autores que seguem essa 

linha teórica, a prática destes jogos contribui para a compreensão da lógica tática 

do desporto formal. 

 

 

 

Material organizado e elaborado pelo Mestre Alan do Carmo apenas como fonte 

de consulta, sem fins acadêmicos ou comerciais. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


