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1 INTRODUÇÃO 

 
Trazido ao Brasil pelo coreano Shang Mim Cho em 1970, o taekwondo é 

um esporte que apresenta poucos estudos no meio acadêmico, uma hipótese é 

o fato de ainda ser pouco divulgado no país. Em setembro de 2004 o taekwon-

do tornou-se oficialmente esporte olímpico, mas somente entre 2007 e 2008 

realmente atingiu os meios de comunicação de massa, quando os atletas Dio-

go Silva e Natalia Falavigna conquistaram as medalhas de ouro no pan-

americano de 2007 e prata nas olimpíadas de 2008 respectivamente. Tal es-

porte assim como todas as artes marciais é regido por um código de ética que, 

neste caso especifico, é chamado de princípios do taekwondo.  

Ao se tratar de esporte olímpico, é importante saber da existência de 

uma dinâmica: O Movimento Olímpico. Este tem por base três vertentes que 

são: o olimpismo, a solidariedade olímpica e o simbolismo. Dentro destes, mais 

especificamente dentro do olimpismo, encontram-se os valores olímpicos. 

Assim, esta revisão literária irá relacionar os princípios do taekwondo 

com os valores olímpicos, tentado, uma maior aproximação da arte milenar 

com a atualidade olímpica. 
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2 OBJETIVOS 

• Relacionar os princípios do taekwondo com os valores olímpicos. 
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3 JUSTIFICATIVA 
 
Devido à proximidade dos megaeventos esportivos, entre eles a olimpí-

adas, a ser sediada no Brasil em 2016, e também a pouca literatura disponível 

no país sobre o assunto se faz necessário uma revisão sobre alguns valores 

sociais nos esportes, mais especificamente no taekwondo. 

O taekwondo por ser um esporte recente nas olimpíadas, entrando para 

o quadro como esporte olímpico somente em 2004, tornou-se foco, e alvo, de 

novos praticantes e patrocinadores.  

Pesquisadores de diversas áreas iniciaram trabalhos com atletas para 

um melhor aproveitamento científico na arte milenar. Contudo, no Brasil, ainda 

encontramos poucos artigos que relacionem as ciências com o esporte em 

questão.  

O movimento olímpico apresenta alguns pontos que devem ser ressalta-

dos diante da dinâmica no movimento: os símbolos olímpicos, a solidariedade 

olímpica e o olimpismo fazem parte de tal dinâmica e, sobre este ultimo, encon-

tra-se disponível a cartilha do olimpismo onde são apresentados os valores 

olímpicos: excelência, amizade e respeito.  

O taekwondo como outras artes milenares é regido por um código de 

postura, que neste esporte é chamado de princípios os quais são: cortesia, in-

tegridade, perseverança, autocontrole e espírito indomável. 

Assim, se faz necessário descobrir se existe uma relação entre os prin-

cípios do taekwondo e os valores olímpicos.  
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4 METODOLOGIA  
 

O estudo será realizado por meio de uma revisão bibliográfica. 
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5 MARCO TEÓRICO 
 

5.1 TAEKWONDO 

5.1.1 HISTÓRIA 

 

Com origem na região que hoje é conhecida como Coréia, em uma épo-

ca em que esta ainda se encontrava dividida em três reinos antagônicos, Silla, 

Koguryo e Baek jae, o Taekwondo remota-se os primórdios do século I AC. Já 

nestes tempos, as populações existentes, desenvolviam técnicas de combate 

corpo a corpo como forma de se prepararem para as guerras que ali iam ocor-

rendo. De acordo com Barros e colaboradores (2008, p.1) “Ching Heung, o vi-

gésimo quarto rei da dinastia Silla, teria sido o primeiro monarca a treinar seu 

corpo de oficial de elite no Hwa Rang Do- arte de combate livre”. 

O Soobak que é um antigo nome da arte, no entanto, ganhou fama du-

rante as dinastias dos reinos Silla e Koguryo por possuir movimentos que apre-

sentam certa semelhança com movimentos atuais do Taekyon e Jujitsu. 

Tempos depois, quando a Coréia sofreu o domínio japonês ficou-se pro-

ibido de praticar quaisquer estilos de artes marciais no país. Mesmo assim, al-

guns grupos conseguiram manter a tradição e o treinamento do Tae Do e 

Taekyon.  

Finalmente em 1945, com a Coréia liberta do Japão, observaram-se vá-

rios antigos mestres abrindo escolas com nomes diversos para a mesma arte 

marcial. Foi então que o General Cho Hong Hi começou a ensinar a arte para 

um grupo de elite militar e em 1952 fez uma demonstração para o presidente 

coreano, Rhee, que ordenou que a todos os soldados começasse a treinar 

aquele estilo. Assim em 1955 as diversas formas de arte marciais existentes 

uniram-se um uma só que veio a ser chamado de Tae Soo Do e posteriormente 

Taekwondo. 

Contudo, mesmo depois desta unificação, no decorrer da historia mais 

recente, ocorreram fatos que fazem com o esporte ainda hoje se encontre divi-

dido. Assim, no contexto atual encontramos três federações de âmbito interna-

cional as quais são: a Federação Mundial de Taekwondo (WTF), a Federação 
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Internacional de Taekwondo (ITF) e a Federação de Taekwondo Songahn 

(STF).  

Entre essas o Comitê Olímpico Internacional (COI) considera a primeira 

como a federação oficial, ou seja, o atleta deve ser registrado como faixa preta 

na WTF para participar de uma olimpíada.  

Assim, como em todas as artes marciais, no Taekwondo existem os 

princípios do esporte que para Barros (2008 p.3) é compreendido como “espíri-

to do Taekwondo”. Estes princípios foram listados como: 

 

“Boas Maneiras (cortesia) 

Bom senso (integridade) 

Tenacidade (perseverança) 

Autocontrole 

Invulnerabilidade (Espírito Indomável)” 

 

Portanto, se faz necessário um melhor entendimento de cada um destes 

princípios para compreender sua aplicação no âmbito esportivo. 

 

 
5.1.2 PRINCÍPIOS DO TAEKWONDO 
5.1.2.1 CORTESIA: 

Segundo Barros (2008, p.3) cortesia pode ser entendida como: 

“Boas maneiras constituem em atitudes e comportamento. Porte-se clara e 

humildemente com mestres e os colegas. Deve-se destacar criticas e preservar 

a imagem e personalidade alheia. Antigamente as regras eram muito mais rígi-

das do que hoje. Assim, por exemplo, seria considerada uma grave falta de 

respeito, um (a) aluno (a) pisar na sombra de seu professor. Leis como essa se 

estendiam também na relação entre alunos mais e menos graduados. Muitos 

dos velhos costumes se mantêm até hoje, mas o essencial é a associação de 

cortesia com modéstia, delicadeza e humanismo; devem estar presentes em 

todos os praticantes de taekwondo”. 

De acordo com a Federação Brasileira de Taekwondo, ligada a Federa-

ção Internacional de Taekwondo, cortesia é entendida como: 
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“O estudante de TAEKWON-DO deverá colocar em prática, além das normas 

de etiqueta, os seguintes itens: 

1 - Promover o espírito de concessão mútua; 

2 - Ficar envergonhado do desprezo maldoso de uma pessoa perante outra; 

3 - Ser educado um para com o outro; 

4 - Encorajar o senso de justiça; 

5 - Distinguir o instrutor do aluno, e o sênior do júnior.” 

 

Já para a Associação Taekwondo Estremadura de Portugal cortesia po-

de ser entendido como: 

 

 “Cortesia significa respeito, educação, simpatia. Devemos em todos os nossos 

actos procurar não ofender os outros com palavras ou actos. Acima de tudo 

devemos de respeitar tudo e todos e, fundamentalmente a nós mesmos. Para 

isso devemos conhecer-nos primeiro. Sem reflectirmos sobre os nossos objec-

tivos ou sobre o que pretendemos ser como indivíduo em sociedade, nunca 

nos podemos respeitar e, como consequência, nunca conseguiremos respeitar 

os outros na sua plenitude.” 

Assim, ao acompanhar os praticantes do esporte em seus treinos e roti-

nas esportivas percebe-se que a cortesia é fundamentada por meio do respeito 

mútuo entre alunos e mestres, os alunos entre si, os mestres entre si, e até 

mesmo entre os praticantes e àqueles que estão no local, academia, ginásio 

em que ocorre a competição, e outros locais. Por isso é importante entender-

mos a cortesia como o principio que trata do respeito e que nos dita alguns 

atos que devem ser levados em pratica quando estamos envolvidos com o es-

porte em questão. 

 
5.1.2.2 INTEGRIDADE: 

 

Barros (2008 p.3) descreve este principio como: 

 

“Bom senso é a simplicidade de saber se envergonhar. O praticante de 

TAEKWONDO não deve esquecer da sua posição. Hipocrisia, bajulação, mau 
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uso do poder, são características inaceitáveis num praticante de TAEKWON-

DO. Este principio refere-se ao sentido de justiça e de responsabilidade que 

cada praticante deve ter consigo mesmo e para com os outros. É importante 

que cada um conheça a si mesmo e as suas limitações.” 

 

Já para a Federação Internacional de Taekwondo tal princípio fala que: 

 

“No TAEKWON-DO, a palavra integridade assume uma definição diferente da-

quela geralmente apresentada no dicionário Webster’s. Uma pessoa deve ser 

capaz de distinguir o certo do errado e ter consciência, caso esteja errado, de 

sentir-se culpado.  

Alguns exemplos onde há falta de integridade: 

1 - O instrutor que deturpa a si próprio e a sua arte, apresentando técnicas im-

próprias aos seus alunos graças à falta de conhecimento ou indolência; 

2 - O aluno que deturpa a si próprio “consertando” materiais quebrados antes 

das demonstrações; 

3 - O instrutor que disfarça técnicas ruins com salas luxuosas e elogios falsos a 

seus alunos; 

4 - O aluno que pede graduação a um instrutor, ou tenta comprá-la; 

5 - O aluno que obtêm graduação com o objetivo de satisfazer seu ego, ou pelo 

sentimento de poder; 

6 - O instrutor que ensina e promove sua arte para obter apenas ganhos mate-

riais.” 

 

Em Portugal, a federação, prega que integridade deve ser entendida 

como: 

“Ser integro é ser honesto. É assumir as nossas falhas como nossos erros e 

trabalhar para que estes não voltem a acontecer. É não mentir. É dizer as nos-

sas opiniões mesmo que estas sejam contra a maioria. Nunca devemos de ab-

dicar dos nossos princípios em função de outros interesses.” 

Por meio destes conceitos observa-se que a integridade leva em consi-

deração o principio moral do praticante, assim é importante ter em mente que a 

integridade considera a moral dos alunos e outras pessoas ligadas ao esporte 
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em específico. Na prática verifica-se que ser íntegro para um praticante da arte 

é saber das suas limitações e respeitar sua posição hierárquica perante os ou-

tros. 

 

5.1.2.3 PERSEVERANÇA 
 

Para Barros (2008, p.3) perseverança é: 

 

“Ser tenaz é aguentar, insistir, persistir. 

O líder deve ser humilde e persistente. Tomar cuidado nas atitudes e fala. Sem 

essas qualidades não se atinge um objetivo. Autocontrole somado a potên-

cia/capacidade resulta em autodesenvolvimento. Força e experiência permitem 

o perfeito entendimento das situações e a partir disso, temos o aperfeiçoamen-

to do seu ego. Este é o principio da força de vontade e espírito de sacrifício 

indispensável à prática de todas as artes marciais e objetivos almejados a sua 

vida.” 

 

Ao entrarmos em contanto com a Federação Internacional de Taekwon-

do notamos que o principio é assim considerado: 

 

“Há um ditado oriental que diz: “A paciência é a mãe de todas as virtudes”. Cer-

tamente, a felicidade e a prosperidade são adquiridas mais provavelmente pe-

las pessoas pacientes. Para se alcançar algo, como um alto grau de perfeição 

de uma técnica, deve-se determinar seu objetivo e então, persistir constante-

mente. 

Robert Bruce aprendeu sua lição de perseverança através dos esforços persis-

tentes de uma modesta aranha. Foi esta perseverança e tenacidade que pro-

porcionou a ele libertar a Escócia no século XIV. Um dos segredos mais impor-

tantes para tornar se um líder de TAEKWON-DO é o de superar cada dificulda-

de através da perseverança.” 

 

Ao pesquisar na federação em Portugal encontramos perseverança co-

mo: 
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“Força de vontade é sem dúvida uma grande fonte de energia que um pratican-

te de TAEKWONDO deve ter. Ultrapassar com sucesso os diferentes desafios 

que a vida nos apresenta e atingir todos os nossos objectivos e os objectivos 

dos grupos a que pertencemos requer muita determinação e muita perseveran-

ça.” 

Nota-se que este princípio refere-se à capacidade de se manter integro em su-

as decisões, ou seja, após traçar um objetivo deve-se persistir nele até ser al-

cançado. Assim a perseverança pode ser observada no contexto do esporte ao 

observar a força de vontade dos praticantes em atingir os objetivos previamen-

te decididos por eles, seja este uma competição, uma mudança de faixa, ou 

mesmo uma melhora na técnica de algum gesto esportivo relacionado com o 

taekwondo. 

 
5.1.2.4 AUTOCONTROLE: 

Ainda segundo Barros (2008, p.3) autocontrole é tratado da seguinte 

forma: 

“Entende-se por autocontrole vencer a si próprio, vencer o seu egoísmo. 

Com orgulho devemos levar uma vida simples, planejada sem temor ou receio 

perante forças ou pressões alheias. A falta de autocontrole é o primeiro passo 

para a derrota. Seja qual for à situação, mantenha a calma e nunca se deixe 

pela raiva. Devemos sempre ir em frente, firme no que é certo e verdadeiro.” 

Já se tratando do taekwondo Federação Internacional de Taekwondo es-

te princípio foi descrito como sendo: 

“Este ensinamento é extremamente importante dentro e fora do Do Jang (área 

de treinamento), quer referindo-se a uma disputa livre, ou a um assunto pesso-

al. Uma perda do autocontrole em uma disputa livre pode ser desastrosa, tanto 

para o aluno, quanto para seu oponente. Uma incapacidade de viver ou traba-

lhar dentro dos limites ou da esfera de alguém também é uma falta de autocon-

trole.” 

Para a federação de portuguesa, o autocontrole é denominado de “auto-

domínio” e pode ser entendido como: 

“A consciência que cada indivíduo possui de si mesmo e o domínio dos seus 

actos fazem dele um Homem que vive em sociedade. Possuir a capacidade de 



13 

 

se "colocar no lugar do outro" é sem dúvida uma prova de autodomínio. Os 

nossos actos devem sempre ser ponderados antes de agir e devemos sempre 

procurar "manter a calma" nos momentos mais difíceis.” 

Refletindo sobre o autocontrole é possível perceber que sua importância 

está diretamente relacionada aos comportamentos que os atletas possuem du-

rante o treinamento. Em uma competição, quando, por exemplo, o aluno é atin-

gido por um golpe na altura do rosto e se mantém calmo, controlado, ele tem a 

possibilidade se recuperar e, talvez, ganhar a disputa em que se encontra no 

momento. Caso tal aluno não possua um grande autocontrole a chance de se 

recuperar é pequena fazendo-o consequentemente perder aquela luta. 

 
 
5.1.2.5 ESPIRITO INDOMÁVEL  

Para o representante da WTF, Barros (2008, p.3), a “invulnerabilidade” é 

descrita da seguinte maneira: 

“Sob as mais variadas pressões devemos sempre erguer a nossa cabeça e 

sermos capazes de ultrapassar por todos e quaisquer obstáculos que interrom-

pa o nosso caminho. O praticante de taekwondo deve mostrar-se corajoso, au-

daz e firme em todas as circunstâncias, sem hesitações.” 

Já para o representante da Federação Internacional de Taekwondo, te-

mos que: 

“““ Aqui jaz trezentos que cumpriram suas tarefas”. 

Um simples epitáfio para um dos maiores atos de coragem conhecidos na hu-

manidade. Apesar de enfrentarem as forças superiores de Xerxes, Leônidas e 

seus trezentos espartanos em Termópilas mostraram ao mundo o significado 

do espírito indomável, o que pode ser notado quando uma pessoa corajosa e 

seus princípios forem colocados diante de diferenças dominantes.  

Um sério praticante de TAEKWON-DO deverá sempre conservar sua humilda-

de. Ao defrontar-se com a injustiça, ele deve lidar com o combatente sem hesi-

tação, ou medo, com espírito indomável, indiferente de quem quer que seja ou 

quantos forem.” 

Ao se pesquisar na federação portuguesa encontramos o principio com 

sendo: 
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“Devemos sempre querer mais. Mais cultura, mais amizades, mais 

TAEKWONDO. Nunca devemos limitar o nosso conhecimento. Com os conhe-

cimentos adquiridos iremos ultrapassar dificuldades maiores, novos desafios e 

teremos novos resultados. Com todo este novo conhecimento aumentaremos a 

nossa autoconfiança e teremos cada vez mais um maior "BaekJool".” 
 

É possível perceber que o último princípio do taekwondo apresenta a co-

ragem que o praticante deve ter durante sua vida de aluno. Assim notam-se na 

prática que tal princípio está ligado e presente quando, por exemplo, o aluno 

entra em treinamento de competição e deve lutar com um oponente mais gra-

duado, e, provavelmente, mais técnico. Nesta circunstância o atleta que melhor 

domina o princípio pode se beneficiar e fizer daquela luta um ótimo momento 

de treino sem se deixar abater pela graduação ou experiência do adversário. 

 

5.1.3 MOVIMENTO OLIMPICO 
 

5.1.3.1 HISTÓRIA 
 

Ao pensarmos em movimento olímpico hoje, devemos ter em mente que 

um de seus pilares, o Olimpismo, foi o primeiro nome do fenômeno. 

“O olimpismo moderno foi concebido por Pierre de Coubertin, a cuja ini-

ciativa se reuniu em Junho de 1894 o congresso Atlético Internacional em Pa-

ris.” (carta olímpica, p.5), e neste mesmo ano constitui-se o Comitê Olímpico 

Internacional (COI) que tem como uma das funções dirigirem o Movimento 

Olímpico. Cem anos depois também em Paris, celebrou o XII Congresso Olím-

pico, denominado Congresso da Unidade. 

O Olimpismo é considerado uma filosofia de vida e tem como objetivo 

colocar o esporte a serviço do desenvolvimento de uma sociedade pacífica e 

comprometida com a manutenção da dignidade humana. 

Do olimpismo surgiu então o Movimento Olímpico que de acordo com o 

Comitê Olímpico Brasileiro (COB) pode ser entendido como “A dinâmica de 

uma ação que corre o mundo para celebrar a paz e o respeito mútuo por meio 

do esporte”.  
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Diante desta dinâmica vamos encontrar subdivisões que são: a Solidari-

edade Olímpica, os Símbolos Olímpicos e o Olimpismo. Sendo que este último 

é o nosso maior foco de estudo. 

 

5.1.3.2 SOLIDARIEDADE OLÍMPICA 
 

As subdivisões representam iniciativas do COI que oferecem aos Comi-

tês Olímpicos Nacionais (CONs) uma oportunidade para apresentação de um 

programa que vise realizar projetos com o objetivo de desenvolver o esporte e 

propagar, assim, os valores olímpicos. 

A partir destes programas os países se aperfeiçoam de tal forma a mi-

nimizar as diferenças nos desempenhos esportivos visando alcançar o alto 

rendimento. 

Eles têm sido financiados com parte dos valores arrecadados nas edi-

ções dos jogos olímpicos e tem duração de quatro anos, sendo que seu início 

coincide com o inicio do ciclo olímpico. 

Dentro destes programas existe a divisão por áreas que são, a grosso 

modo: 

Atletas; 

Técnicos; 

Gestão Esportiva;  

Promoção dos Valores Olímpicos. 

No Brasil, estes programas se concretizam por meio de cursos, seminá-

rios, treinamentos para atletas, técnicos e gestores. 

 

5.1.3.3 SÍMBOLOS OLÍMPICOS 
 

Dentro do espetáculo que são os Jogos Olímpicos encontramos alguns 

símbolos que são mostrados diariamente, sendo que muita das vezes nem se-

quer sabemos o que eles realmente significam, assim vamos fazer uma peque-

na revisão sobre alguns deles.  

 

5.1.3.3.1 Os Aros: 
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Conforme o COB (Comitê Olímpico Brasileiro), os Aros “representam a 

união dos cinco continentes e pelo menos uma de suas cinco cores está pre-

sente na bandeira de cada um dos Comitês Olímpicos Nacionais vinculados ao 

COI.” É o símbolo que mais aparece nas olimpíadas e é, também, o símbolo do 

Comitê Olímpico Internacional (COI). O fato dos arcos estarem interligados é 

para representar também “o encontro dos atletas de todo o mundo durante os 

Jogos Olímpicos”, segundo o COB. 

 

5.1.3.3.2 O Lema: 

 

O lema em latim: “Citius, Altius, Fortius” que traduzido para o português 

significa “o mais rápido, o mais alto, o mais forte". Este lema foi uma citação 

feita por um padre amigo do criador do olimpismo, e resume a postura espera-

da de um atleta durante uma competição.  

 

5.1.3.3.3 A Tocha: 

 

A tocha “É o elo entre os Jogos da Antiguidade e os Jogos da Era Mo-

derna.” Sendo que “é acesa em Olímpia, na Grécia, onde se inicia o reveza-

mento da Tocha, que passa por várias cidades no mundo até chegar à cidade-

sede.” O fogo proveniente da tocha é considerado sagrado e purificador, ele 

anuncia o início da competição e convoca o mundo a celebrá-la em paz. “A To-

cha é transportada por atletas e cidadãos comuns até o local da cerimônia de 

abertura, quando a chama acende a Pira, no Estádio Olímpico, onde será apa-

gada na cerimônia de encerramento. A cada edição, a cidade-sede cria a sua 

própria Tocha, que ganha novos desenhos e formas.” (portal do COB) 

 

5.1.3.4 O OLIMPISMO 

 

O olimpismo moderno foi desenvolvido pelo Barão Pierre de Coubertin, 

influenciado por uma escola tradicional que visa à educação por meio do espor-

te. Olimpismo pode ser descrito como “filosofia que tem como foco de interesse 

não exatamente um atleta de elite, mas todas as pessoas.” (Parry, 1994). 
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O Olimpismo tem como ideal “a participação em massa, a educação, a 

integração cultural e a busca pela excelência através do esporte.” Para isso 

possui princípios que ainda de acordo com o COB são: “a amizade, a compre-

ensão mútua, a igualdade, a solidariedade e o "fair play" (jogo limpo).”  

A Cartilha do Olimpismo traz ainda que a Excelência, a Amizade e o 

Respeito são os Valores Olímpicos. Como foco maior dos nossos estudos vai 

dar ênfase a cada um destes valores. 

 

5.1.3.4.1 Excelência:  

 

Este valor pode ser entendido como: “dar o melhor de si, no campo de 

jogo, na escola e em casa. Significa fazer o melhor não apenas para vencer, 

mas para participar sempre. Ter objetivos e crescer junto com eles.” 

 

5.1.3.4.2 Amizade: 

 

A Amizade pode ser descrita como o valor que nos faz “entender que to-

dos – da turma, da escola, do país e do mundo – podem ser amigos e que as 

diferenças (econômicas, raciais, religiosas) não têm importância e devem ficar 

para trás.” 

 

5.1.3.4.3 Respeito: 

 

O (respeito) “por si mesmo, pelo outro, pelas regras, pelo meio ambien-

te. Respeitar o fair play (jogo limpo) e lutar contra a utilização de doping no es-

porte.” 

 

Após essa leitura conceitual, resta relacionar os princípios do taekwondo 

e os valores olímpicos. 

Agora resta saber se existe, e qual é a relação destes valores com os 

princípios do Taekwondo citado anteriormente. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao término desta leitura pode-se concluir que os conceitos se completam 

ao mesmo tempo em que apresentam uma relação considerada positiva entre 

eles. 

Quando o principio da Cortesia prega que o respeito mútuo deve ser 

considerado, percebe-se que o valor olímpico Respeito encontra-se presente 

na arte milenar.  

Em se tratando ainda da cortesia, observa-se que o valor Amizade é um 

ponto que mereça destaque, pois quando na federação brasileira ligada a Fe-

deração Internacional de Taekwondo descreve que (o praticante deve) “Ficar 

envergonhado do desprezo maldoso de uma pessoa perante outra; Ser educa-

do um para com o outro;” pode-se interpretar ao considerar a Amizade enquan-

to “entender que todos podem ser amigos e que as diferenças não têm impor-

tância e devem ficar para trás.” (CARTILHA DO OLIMPISMO, p.3). 

O Valor Olímpico Excelência trás consigo uma proximidade com o prin-

cipio que fala que o não domínio de suas ações durante um combate pode te 

levar a perder o campeonato, ou seja, a falta de Autocontrole pode fazer com 

que sua excelência fique prejudicada, fazendo com que assim o praticante não 

consiga realizar o melhor de si.  

O princípio Espírito Indomável também se relaciona com o valor da ex-

celência, pois quando Barros (2008, p.3) descreve “sob as mais variadas pres-

sões devemos sempre erguer a nossa cabeça e sermos capazes de ultrapas-

sar por todos e quaisquer obstáculos que interrompa o nosso caminho” deve-se 

ter em mente que sem considerar o trecho do valor olímpico que mostra que 

devemos “Ter objetivos e crescer junto com eles” (cartilha do olimpismo, p3) o 

atleta não conseguirá alcançar os objetivos, pois certamente encontrará empe-

cilhos durante a trajetória de atleta. 

Assim é importante ao praticante da arte milenar o conhecimento da 

modernidade que cerca o esporte. Com isso é preciso ensinar ao praticante de 

taekwondo que os princípios do esporte são essenciais para um melhor apro-

veitamento dos valores olímpicos, a fim de se atingir os objetivos individuais e 

de vitorias do grupo onde ele se encontra o aluno em questão. 
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